
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE JANEIRO 

 

 

1881 > Vêm à luz o primeiro número do “Blumenauer Zeitung”, sob a direção de Hermann Baugarten. 
Esse jornal foi publicado, quase sem interrupção, até 1941. 

1906 > O primeiro trem da linha São Paulo – Rio Grande faz percurso entre a Ponta da Cruz e o Rio da 
Pedreira. Foi declarada caduca a concessão Schüller para a construção de uma estrada de Ferro 
ligando Blumenau a vários pontos do Estado. Com a caducidade e dessa concessão, pode-se dizer 
certa a construção da projetada estrada de ferro de Blumenau a Aquidaban e ao Rio Negro. 
Projeto esse que até aqui estava embaraçado pela concessão Schüller. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1911 >  É inaugurado a Estação da Estrada de Ferro Santa Catarina, na passagem de Diamante que seria a 

povoação de Rodeio. 
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16 DE JANEIRO 

 

1906 > Dá-se início à construção da estrada de rodagem ligando os municípios de Itajaí e Camboriú. 
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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). 



EFEMÉRIDES 

 
 
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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25 DE JUNHO 

1852 > Blumenau envia ao Governo Imperial o seu segundo relatório sobre o desenvolvimento da sua 
colônia. 

1906 >  O pastor Faulhaber comunica à diretoria da Comunidade Evangélica a sua remoção para Berlim. 
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27 DE JANEIRO 

 

1906 > Às 9 horas, na igreja matriz, realizam-se solenes exéquias em memória das vitimas da catástrofe 
do Aquidaban, afundado na baía de Jacuacanga. 
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28 DE JANEIRO 

 

1906 > O pastor Faulhaber promove solene culto na  igreja evangélica em memória dos mortos na 
catástrofe do “Aquidaban” , tendo pronunciado sentido discurso em português e alemão. 
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29 DE MARÇO 

1855 >  A lei 390 desta data estabeleça limites para a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, criada 
pela lei 302, de 5 de abril de 1850: Ao norte o Rio Saí e linha divisória com a província do Paraná, 
estabelecido por acordam das duas câmaras, de S. Francisco e Guaratuba, em 2 de março de 
1771; ao sul a barra norte do rio de S. Francisco; pelo Rio Cubatão até o Rio da Prata e Serra 
Geral e ao Oeste os limites com o Paraná. P presidente ficou autorizado a solicitar do ordinário, 
de novo, a criação da dita freguesia na parte religiosa. 

1835 >  Nasce em Jacobshagen, na Pomerânia, o engenheiro Emílio Odebrecht, auxiliar do Dr. Blumenau 
desde 1861 e que em 1867 explorou o Itajaí Açu superior. 

1906 >  Octaviano Ramos foi nomeado Delegado escolar de Indaial. 
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