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2 DE FEVEREIRO 

 

1849 > Nasce, na Silésia, Carlos Klein que, em companhia de seu pai, Teodoror, veio para Blumenau em 
1856. Foi agrimensor e professor primário. Escreveu contos e novelas tendo como tema a vida 
colonial, entre os quais: “Os sinos de prata de Vila Rica”, publicados em jornais e revistas da 
época. 

1928 > Falece em Encruzilhada (Arrozeira), João Longo, comerciante e um dos primeiros imigrantes 
italianos daquela zona. 

1898 >  É inaugurada a igreja dos Navegantes, do outro lado do Itajaí Açu, em frente à cidade de Itajaí. 
Sua construção tivera início em março de 1897, devendo-se a iniciativa de sua construção, 
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especialmente a Manoel do Santos Gaia, português de Vila Nova de Gaya, mestre e proprietário 
do lanchão “São João” que navegava entre o porto de Itajaí e o de Santos. 

1897 > O Conselho Municipal de Joinville autoriza, pela lei nº 20 o executivo então representado pelo Dr. 
Frederico Bruestlein a contratar com a firma Siemens & Halske, de Berlin, o serviço de 
iluminação elétrica das ruas da cidade. Infelizmente o projeto não se concretizou. 

1749 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina, o Coronel Manuel Escudeiro 
Ferreira de Souza. (Governou até 25 de outubro de 1753). 
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29 DE ABRIL 

1865 > A lei 561 suprime a Comarca de Lajes e anexa o município à Comarca de S. Antônio dos Anjos de 
Laguna. 

1793 > Falece às margens do Itajaí, onde residia, Ana Maria da Costa, esposa de Antônio Dias de Arzão, 
com 90 anos, mais ou menos. 

1898 > Falece, em Blumenau, o Sr. Ferdinand Schrader, pai de Alvin Schrader, que foi superintendente 
durante 12 anos. Fundou a casa comercial que ainda perdura. 

1909 > Chega a Blumenau, aonde vem estacionar, o 55º Batalhão de Caçadores sob o comando do 
Tenente Coronel Crispim Ferreira. 
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30 DE MAIO 

1898 > Morre, na Alemanha, o Sr. Marcos Konder, pai dos irmãos Konder, Marcos, Adolfo, Vitor e Arno 
Konder que tiveram grande destaque na vida pública nacional. Era casado com Adelaide, filha de 
José Henriques Flores grande latifundiário às margens do Itajaí. 

1907 > Juvêncio Martins Laux, professor público de Indaial, é removido para a escola de Blumenau. 
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5 DE JANEIRO 

 

 

1924 > A administração do Hospital de Caridade de Blumenau, passa definitivamente para o Governo 
Municipal, pela lei 12, digo pelo decreto nº 1965. Era superintendente o Sr. Curt Hering. 

1906 >  Nasce em Florianópolis Edmundo Pinto da Luz. 
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