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10 DE ABRIL 

1893 >  O Ten. Machado, governador do Estado dissolve o Superior Tribunal de Justiça do Estado, por 
motivos políticos, criando em substituição o Tribunal da Relação, composto dos 
desembragadores José Ferreira de Melo, Presidente, Francisco Antônio Vieira Caldas, Cândido 
Vieira Chaves< Pedro Gordilho, Antônio Geraldo Teixeira e Umbelino de Souza Marinho. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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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2 DE MARÇO 

1893 > Presta compromisso e é empossado o novo Conselho de Intendência de Blumenau, presidido por 
Henrique Probst. 
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21 DE ABRIL 

1879> O Dr. Valloton, médico da Colônia, depois de uma ausência de mais de um ano regressa a 
Blumenau, de volta da Europa. O Dr. Francisco Valloton, cidadão suíço, fora contratado como 
médico da colônia em fevereiro de 1876. Em julho de 1878 seguira para a Alemanha. 

1883 >  “A freguesia de Na. Sa. da Conceição do Itapocu, criada pela lei 959 de 14 de novembro de 1882 
formará um só distrito de paz e sua sede será no sertão de Itapocu onde está se construindo a 
capela para servir de Matriz. Ficam revogadas a lei ou ato que criou o distrito de paz da extinta 
freguesia de Barra Velha”. (lei 1004). 
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1881 >  Em visita à colônia chega o conhecido viajante Amand Goeg. Esse camarada fez uma conferência 

pública na casa de Friedenreich, tendo, entretanto, que interrompe-la por ter desagradado a 
muitos dos presentes. 

1906 >  Inaugurada uma linha telefônica entre Blumenau e Hamônia, sede da Colônia Hansa. 

1893 >  O General Luis Alves Leite Oliveira Salgado, abandona as forças governistas e passa a comandar 
uma divisão do exército maragato comandado pelo General Tavares. (Foto de Salgado é página 
177 do “Apontamento para a História da Revolução Riograndense de 1893” de W. Escobar. 
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21 DE JANEIRO 

 

1893 > Procedem-se as novas eleições para o Conselho de Intendência, tendo sido eleitos Henrique 
Probst, Luiz Abry, Antônio Bernardo Haendchen, Jens Jensen, Fernando Hackbart, Aleandro 
Lenzi, João Scoz e Augusto Keunecke. 

1896 >  Benção da Igreja de Indaial, dedicada a Santa Inês. 

1833 >  Nasce em Jena, Alemanha, o futuro médico da Colônia, Dr. Bernardo Knoblauch. 
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24 DE ABRIL 

1893 > O Ten. Machado, governador de Santa Catarina, rompe espetacularmente com o presidente da 
República, Marechal Floriano, e lança manifesto publicado em folheto, expondo as razões e 
denunciando a dubiedade com que o presidente agia em Santa Catarina. 
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3 DE MARÇO 

1893 > Chegam a Destêrro, capital do Estado, presos em Blumenau, os Drs. Hercílio Luz, Bonifácio 
Cunha, Francisco Margarida e Santos Lostada. 

1855 >  Nasce na cidade do Rio de Janeiro o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes Pires que foi 
depois Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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8 DE JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 
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expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 
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