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      “Cem anos futuros são quase uma eternidade; cem 

anos passados, apenas momentos!” 
Fritz Reuter – poeta alemão. 

*07/11/1810 +12/07/1874.   
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PRÓLOGO. 
 
Quando meu avô Paulo morreu, em Outubro de 1933, eu tinha oito anos 

de idade. Lembro ainda vivamente; estava na sala do segundo ano básico da 
“Deutsche Schule” (Escola Alemã) quando lá pelas dez da manhã, a aula foi 
interrompida pela presença do funcionário da fábrica do meu avô; o Hugo 
Prehs. (Trabalhou mais de cinqüenta anos na empresa), que cochichou algu-
mas palavras no ouvido do professor Arthur Staude, então fui informado que 
estava dispensado das aulas e deveria acompanhar o Hugo. Este logo no cor-
redor deu-me a notícia: O vô Paulo havia falecido. Eu sabia que ele estivera 
muito doente, mas naquela idade o meu entendimento sobre vida e morte, 
eram fatos para os quais eu ainda não dispunha de conceitos definidos.  

Poucos anos antes, vô Paulo havia construído uma nova residência na 
Rua Dr. Murici. Lembro-me dos almoços e jantares, sempre preparados pesso-
almente por vó Ida, grande cozinheira e doceira. 

Lembro também dos fatos que ocorreram dias após o sepultamento, na-
quele momento não os entendi, mas me assustam até hoje. O avô Paulo havia 
deixado aos seus herdeiros e à sua viúva, um patrimônio considerável. Mas 
constava também um enorme passivo e os descendentes em pânico mostra-
ram estar completamente despreparados para enfrentar tal situação, com a 
serenidade necessária. Não cabe aqui opinar pelo certo ou o errado. Não é 
este meu objetivo, mesmo porque é impossível modificar o passado. 

Minha intenção é tentar contar um pouco da história de Paulo Grötzner, 
um legítimo pioneiro da indústria paranaense.  

Resolvi começar descobrindo nossos ancestrais, dos quais se sabia 
pouco. Juntei documentos e fotos que eu havia guardado e outros que herdei, 
com o arquivo deixado por minha mãe. Pesquisei na Biblioteca Genealógica 
dos Mórmons, nos livros de registros de batizados; casamentos e sepultamen-
tos.  Na Igreja Matriz de Curitiba, hoje Catedral Metropolitana; nos cartórios do 
Registro Civil, na Fundação Cultural de Curitiba (Casa da Memória) e nos ar-
quivos da Junta Comercial do Paraná. O arquivo pessoal (1896 a 1908), guar-
dado por mais de 100 anos forneceu documentação preciosa para a reconsti-
tuição dos primeiros passos do jovem executivo e empresário Paulo Grötzner.  

O resultado de vários anos de pesquisa, compilação de fotografias e do-
cumentos, bem como a respectiva tradução e digitação de textos, aí esta para 
ser lido, apreciado e criticado. Em qualquer tempo, poderá ser enriquecido com 
informações de fatos esquecidos, e ou com alguma foto guardada no fundo de 
um baú.  

Este trabalho não pretende ser uma biografia, é muito mais um arquivo 
cronológico, para ser consultado e talvez fornecer dados para quem se dispo-
nha a escrever a história da família Grötzner no Brasil.   

 
Curitiba, 20 de Outubro de 2005. 
PAULO AFFONSO GRÖTZNER.  
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          AS NOSSAS ORIGENS.  
 
Em 1797 JOHANN GRÖTZNER e sua mulher ELISABETH, viviam na lo-

calidade de HEINESDORF, na SILÉSIA MERIDIONAL. 
No ano 1806 nascia BERNHARD GRÖTZNER, o quarto filho de Johann 

e Elisabeth.  
No dia 15 de outubro de 1833, Bernhard se casou com THEKLA 

BRINSCH, filha de JOSEPH BRINSCH, residentes em KALKAU, vilarejo próxi-
mo á Heinesdorf. Bernhard estava com 27 anos e Thekla com 23. Testemunha-
ram ANTON BERG e KARL FÜTNER. Foi oficiante o padre JOSEPH 
BURGMANN, pároco a igrejinha de Kalkau. (Silesia - Alemanha). 

Em 29 de Setembro de 1839 nascia o segundo filho do casal Bernhard e 
Thekla: ALOYSIUS ANTONIUS GRÖTZNER, que em 1864 se casou com 
ANNA HERMANN nascida no dia 7 de Fevereiro de 1847, filha do agricultor 
DOMINIK HERMANN e sua mulher VERONICA, nascida HEINZE, ambos da 
cidade de LINDAU, também na vizinhança de Kalkau.  

Do casamento de Aloysius e Anna, nasceram em 20 de Dezembro de 
1866: EMMA GRÖTZNER e no dia 31 de Dezembro de 1868: IDA THERESE 
GRÖTZNER.  

Na Silésia a maior parte da população local dedicava-se à agricultura; 
plantavam cereais nas grandes e férteis planícies banhadas pelos rios ODER e 
NEISSE. Aloysius dedicou-se desde jovem às artes de trabalhar a madeira, 
ofício que lhe rendeu o certificado de “mestre marceneiro”. 

No início do ano de 1872, não é sabido exatamente o motivo, o casal 
decidiu emigrar para o Brasil. Foi assim que, saindo de Hamburgo a família 
GRÖTZNER chegou a Colônia Dona Francisca, (hoje Joinville) via São Fran-
cisco do Sul, no dia 30 de Dezembro do mesmo ano: ALOYSIUS ANTONIUS 
com 33; ANNA com 24; EMMA com 5 e IDA THERESE com 3 anos de idade.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Notas de documentos históricos da “Colônia Dona Francisca” 
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Tipo de navio que trazia imigrantes para a Dona Francisca no século 19. 
 
 

 
 
Barco a vapor, “Dona Francisca” construído em Joinville, que por cerca de cem 
anos transportou os imigrantes do porto até a colônia. 
Bem no princípio esse transporte foi feito com canoas á remo.  



  9 

 
TRADUÇÃO: 
         
  Certidão de Batismo. 
          No ano de mil oitocentos e trinta e nove, no dia 29 de Setembro - 29/ 
09/1839 -, nasceu em Kalkau, o filho do agricultor BERNHARD GRÜTZNER, e 
de sua mulher, THECLA, nascida BRÜNSCH, e pelo Santo Sacramento do Ba-
tismo, celebrado nesta Igreja paroquial, no dia 30 de Setembro de 1839, rece-
beu o nome de ALOYSIUS ANTONIUS. Certidão expedida conforme os assen-
tamentos do Livro de Registros de Batizados desta Igreja. 
Kalkau, 24 de Maio de 1872. 
Ass. SPÖTTEL, Pároco. 
(Lacre da paróquia e recibo de tributo pago de 1/2 Taler). 
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Certidões de Batismo. 
(Tradução da página anterior). 

 

          ANNA HERRMANN, filha do agricultor DOMINIK HERRMANN de 
LINDAU, e de sua mulher VERONIKA HEINZE, nascida no dia 7 de Fevereiro 
de 1847, e batizada na Igreja de LINDAU. 

EMMA, filha do marceneiro ALOYS GRÖTZNER e de sua mulher ANNA 
HERRMANN; nascida no dia 20 de Dezembro de 1866, e batizada nesta Igreja, 
no dia 22 de Dezembro, do mesmo ano, na paróquia de WEIDENAU.  

IDA THERESE, filha do marceneiro ALOYS GRÖTZNER, e de sua mu-
lher ANNA HERRMANN, nascida no dia 31 de Dezembro de 1868 e batizada 
no dia 6 de Janeiro de 1869. Transcrito do livro de Batizados da Igreja Católica 
Romana de: WEIDENAU, 30 de Maio de 1872. 

Ass. HAUPTITSCH - Pároco. 
(Estas certidões aparentemente foram solicitadas para a obtenção do 

passaporte.). 
 
Notas: O sobrenome da família é encontrado nos diversos registros com 

grafia diferente: GRÖTZNER; GRÜTZNER; GRITZNER; GRETZNER e atual-
mente ainda como GROETZNER. Essa divergência deve ser atribuída a dois 
fatores: 1º Os registros antigos eram escritos manualmente em livros e os es-
criturários escreviam o que ouviam, ou imaginavam ter ouvido. 2º As partes 
interessadas não conferiam o que foi escrito. Assim se perpetuaram erros. 

Em contato com Grötzners da Alemanha recebemos a informação que é 
opinião geral ser o GRÖTZNER, com “ö”, a verdadeira raiz do nosso sobreno-
me.  

Em minha opinião, porém, poderia ser GRÜTZNER. Os cereais cultiva-
dos na região: Cevada; aveia; trigo, trigo sarraceno e o milho eram em parte, 
industrializados para o consumo domestico. Os grãos descascados e triturados 
tomavam o nome de GRÜTZE, sendo então usados para o preparo de broas e 
comidas típicas. Cozidos sós ou misturados com carne moída, em sopas e 
mingaus ofereciam deliciosos pratos salgados. Como sobremesas há um leque 
de receitas. A mais tradicional a “Rote Grütze”, preparada com o trigo sarrace-
no, muito rico em amido, cozido com morangos e açúcar, um saboroso pudim 
de cor vermelha. (Hoje entre nós, substituído pelo sagu. O trigo integral e a 
canjica de milho são também descendentes do “grütze”.). 

Naqueles tempos passados muitos sobrenomes de família tinham rela-
ção direta com a atividade profissional exercida. Se o jardineiro que faz o jar-
dim (garten) era chamado de Gärtner, quem faz grütze poderia ser o Grützner? 
Fica a pergunta para ser respondida por quem se propuser a aprofundar a pes-
quisa.   

Será conveniente lembrar, que a legislação brasileira obriga todo cida-
dão a assinar seu nome conforme consta na certidão do seu registro de nasci-
mento. Escrever diferente poderá ser considerado crime. 

 
            Como eram as viagens da Europa para o Brasil, naquela época? 

O relatório a seguir nos oferece uma idéia.  
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  Trecho da carta do mestre alfaiate ANTON POSPISSIL. 

“No dia 8 de Maio de 1863, quando chegamos em Hamburgo, fomos  alojados 

na nova Casa do Emigrante, onde permanecemos três dias. No segundo dia, fui até o 

cais para conhecer o navio que nos levaria para a América. Qual a minha surpresa, por 

mais de duas milhas, pontas e mais pontas de mastros, uma infinidade de navios e 

ninguém sabia informar qual seria o nosso. 

No porto, o mar é muito tranquilo e nós imaginamos que assim seria por toda 

viajem. No terceiro dia nosso navio estava pronto para a partida, um veleiro de nome 

FRANKLIN. Nós mesmos tivemos que carregar as nossas bagagens até o porto, e só 

foram embarcadas no dia seguinte pela manhã. Logo em seguida um rebocador nos 

conduziu até KUXHAVEN, onde permanecemos por mais três dias, quando finalmente, 

partimos para o canal Inglês. Ventos contrários fortíssimos empurraram-nos mais de 

100 milhas em direcção ao Mar do Norte. Estávamos acostumados com frio, mas nunca 

o sentimos tanto. E mais, todos estavam mareados, um deitado aqui outro ali, será difícil 

imaginar nossa situação. Estávamos alojados no segundo convés, trancados como num 

galinheiro, éramos mais de 250 pessoas, sem qualquer assistência do pessoal de bordo. 

Os beliches até o teto para 4 ou 5 pessoas, todo mundo passando mal, só quem viveu a 

situação poderá imaginá-la. Estávamos todos muito enjoados. Tínhamos nojo de tudo, 

mesmo da melhor comida e quando a fome nos obrigava a comer, o estômago devolvia. 

Depois de uma semana, tornamos a passar no mesmo lugar de onde saímos. Agora 

iniciamos a passagem no canal Inglês, e já no primeiro dia esbarramos duas vezes no 

fundo. Foram choques tão violentos que pensamos ter chegado nosso fim. Chegamos na 

região que habitualmente permanece sob forte neblina. Durante o dia navegava-se com 

permanente toque de sino, e a noite com foguetes sinalizadores. Hoje vapores modernos 

tem apitos que se ouvem de muito longe. Mas nós estávamos em um veleiro e mesmo 

com  todos os sinos, foguetes e a atenção dos nossos marinheiros por pouco, muito 

pouco, não trombamos com outro veleiro. Graças a perícia da nossa tripu1ação, numa 

rápida manobra passamos à alguns metros do outro barco. Enfim alcançamos o mar 

aberto. Avistamos ainda a ultima cidade em chão europeu: CALAIS, e daí por diante 

nada mais que céu e água. A viajem prometia ser tranquila, porém na segunda feira de 

Pentecostes, terça e quarta, fomos atingidos por uma tempestade tão violenta que fomos 

proibidos de sair do alojamento. Fomos trancafiados e não sabíamos mais o que 

acontecia. Por sorte nosso  navio estava bem lastrado, com carga pesada o que evitou 

que o vento o virasse de lado e nós presos, morrêssemos  miseravelmente afogados. 

Quando nos foi permitido sair o próprio capitão nos disse nunca ter enfrentado tamanha 

tormenta. Fome não passamos, mas a comida era estranha e a agua não conseguíamos 

beber. A carne era boa porem muito salgada, provocando muita sede e a água nas 

barricas, fedorenta e cheia de vermes. Sempre que eu bebia, fechava os olhos e o nariz e 

assim conseguia engolir uns poucos goles. Em lugar de pão ofereciam-nos torradas, 

provavelmente assadas há anos, duras como pedras. Daria para partir a cabeça de 

alguém. O jeito era mergulhá-las no café ou no chá. Era bom? Não se questionava desde 

que a fome fosse aplacada. Vimos baleias e tubarões. Divertimo-nos com os peixes vo-

adores, muitos caiam a bordo e eram levados imediatamente para a cozinha. Faziam três 

meses que estávamos entre o céu e o mar e ainda não havia terra a vista. Acho que já 

estávamos   tão desesperados, quanto o pessoal do Cristóvão Colombo. Até que numa 

manhã de chuva e nevoeiro avistamos uma mancha escura no horizonte. Corremos ao 

capitão, que de luneta nas mãos nos disse: “É terra”. 

 Finalmente terra! Foi uma alegria geral. Estávamos nos aproximando do Brasil, 

porém ainda a 30 milhas da costa, mas a esperança de logo deixar o navio e poder 
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colocar os pés em terra firme, alegrou a todos. Após mais algum tempo chegamos a 

entrada de um porto, totalmente cercado de grandes montanhas, ventos fortes 

provocavam ondas enormes a quebrar no paredão de pedras. O comandante considerou 

impossível a entrada e ordenou lançar ancoras e aguardar melhor tempo. Na manhã 

seguinte prosseguimos viajem e no mesmo dia alcançamos Santa Catarina. Também 

tivemos que ancorar devido ao mau tempo. Ao longe víamos montanhas e percebemos a 

proximidade de terra pela quantidade de folhas e gravetos boiando na água. Na manhã 

seguinte ficamos felizes com a chegada do prático que nos conduziu ao porto. Vários 

barquinhos se aproximaram jogando laranjas e bananas que avidamente comemos. 

Novamente o navio bateu em uma pedra estremecendo a embarcação violentamente e 

todos muito assustados duvidamos pôr momentos, chegar vivos ao solo brasileiro. 

Imaginamos que teríamos o mesmo fim do nosso companheiro Manoel Schaffer, que 

uma semana antes falecera e o seu corpo costurado em um pedaço de lona, foi sepultado 

no mar. 

Finalmente atracamos em  Santa Catarina (São Francisco ?) mas tivemos ordem 

de permanecer a bordo por mais três dias. Finalmente eu podia apreciar a paisagem, 

lindas palmeiras e as bananeiras que nunca tinha visto ao natural. Eu me senti como 

nascido de novo em uma terra melhor e muito mais bonita que a minha pátria” 

ANTONIO POSPISSIL.  

Trecho da Carta relatório, publicada na “Nordmährische Rundschau 1904” 

(Revista da Moravia do Norte) Áustria (Hoje República Tcheca) reproduzida no livro 

“Die Deutschen in Paraná” do Pastor Wilhelm Fugmann editado em Ponta Grossa PR, 

no ano de 1929.(Os Alemães no Paraná- Tradução Paulo A. Grötzner). 

 
Em 1850, jornais na cidade de Hamburgo, publicaram o desenho acima, de um 
artista chamado “PUSCHKIN.” Ele nos dá conta da verdadeira febre de emigra-
ção que ocorria na época. Muitos almejavam ir para as Américas. 
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A SILÉSIA.  
 
Schlesien (Alemão); Slask (Polonês) e Slezsko (Tcheco) é uma região 

histórica, situada no centro leste da Europa, na bacia hidrográfica do rio Oder. 
Divide-se em “Silésia de baixo” e “Silésia de cima”. Composta hoje pelos 
distritos de Katowice, Opole, Wroclaw (Breslau) e parte da Zielona Góra no 
Sudoeste da Polônia. À Silésia pertenciam também Svermoravsk Kraj (Norte da 

Morávia) Repúblia Tcheca e ainda Brandenburgo e a Saxônia.                   

Mapa da Europa de 1860. A Silésia no centro.  
O nome Silésia, provavelmente, derivou dos Silingios, tribo que fazia 

parte dos vândalos que habitavam as margens do  rio Oder, do século  3 AC 
até o século 4 DC. Após a retirada de grande parte desse povo, no século 6, 
vindos do leste, chegaram os Eslavos. No 10° século a Silésia esteve sob o 
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protetorado da Boêmia, até que no ano de 990, foi dominada pelos “Piastas”              
(família de nobres polonezes). Em conseqüência subdividida de numerosos 
feudos que no início do século 14 começaram a ser negociados com 
feudatários Boêmios. Os nobres poloneses renunciaram formalmente ás suas 
pretenções territorias e assim em 1526 Silesia e Boêmia passaram à jurisdição 
dos Habsburgos. Depois das três guerras silesianas (1740 -1763), grande parte 
da Silésia caiu em poder dos Prussianos; o resto, o principado de  Teschen e 
uma parte do principado de Troppau-Jägerndorf permaneceram com a Áustria 
até 1918. Em 1919, pelo tratado de Saint-Germain, foi dividido entre a Polônia 
e a Tchecoslovaquia. Segundo o tratado de Versailles também de 1919, o 
Hultschiner Ländchen ficou com os Tchecolovacos e a Silésia do norte com a 
Polônia. Em 1939 os Nazistas anexaram todo o terretório novamente à 
Alemanha. 

Depois da segunda guerra, baseado da convenção de Potsdam toda a 
Silésia (a linha Oder Neisse) foi devolvida à Polônia. A partir de 1945 mais de 
Três milhões de alemães foram escorraçados e expulsos das suas pro-
priedades podendo levar apenas o que pudessem carregar com as mãos. 

 Apesar da convenção ter estabelecido a desocupação “de forma ordeira 
e humana”, o que se viu, foram procedimentos carregados de ódio e revanche 
às atrocidades cometidas pelos nazistas. Os alemães foram embarcados em  
vagões para transporte de cargas e levados a Alemanha numa viagem, sempre 
à noite, que levava mais de dez dias. Ao chegar foram simplesmente 
descarregados na Alemanha, em uma região para eles completamente 
desconhecida. Muitos idosos e crianças morreram sem qualquer assistência. 
 

 
 Foto da expulsão dos alemães da Silesia em 1945.   
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A PÁTRIA ANCESTRAL. 

A catedral de Breslau. 
BRESLAU, antiga capital da Silésia, hoje tem o nome de WROCLAW; é 

uma das maiores cidades da Polônia. Porto fluvial, nas margens do rio Oder é 
ligado à numerosas cidades por hidrovia com intenso movimento de barcos, 
com ligação ao Mar Báltico. O rio Oder passa no meio da cidade, oferecendo  
paisagens de rara beleza.    
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SANTA EDVIGES. 
A figura histórica mais venerada e festejada da Silésia é sem dúvidas a 

Santa Edviges ou Hedviges,(Hedwig em alemão). 
Hedwig a duquesa da Silésia, nasceu em Andechs, na Baviera em 1174. 

Morreu em Trebnitz no dia 16 de Outubro de 1243. Filha de Bertoldo IV, duque 
da Croacia. Estudou no convento beneditino de Kitzingen. Aos doze anos, em 
conseqüência de um arranjo familiar casou-se com Henrique I , duque da 
Silésia e Polônia. Sempre foi uma pessoa muito religiosa. Contribuiu para a 
evangelisação  do seu país, fundando vários mosteiros. Após a morte do ma-
rido dedicou-se especialmente aos menos afortunados. Foi canonizada no dia 
26 de Março de 1267, pelo papa Clemente IV. Sua memória é comemorada em 
todo mundo católico, também no Brasil no dia 16 de Outubro. 
         

 
        O túmulo da Santa Edviges, na igreja do mosteiro de Trebnitz. 
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KALKAU.  
É apenas uma pequena vila situada à 15 km a sudeste de Neisse, nas 

margens do rio de mesmo nome, onde fica a séde do distrito. Sua altitude é de 
220 metros acima do nível do mar A estação ferroviária ficava no trecho 
Neisse-Weidenau. Uma linha do onibus atravessa o vilarejo que também tem 
uma agência postal. 

O nome Kalkau é encontrado pela primeira vez em literatura da época, 
no dia 23 de Março de 1273, data em que morreu cônego Eckhard von Kalkau, 
que aparentemente fora o pároco da igreja de Kalkau. Registros do ano 1300, 
informam que a vila de “Kalcow” tinha na época 37 “Huben”(Plural de HUBE ou 
hufe, medida antiga de superfície correspondente a 12 ha ). Pequenos, sítios 
dos quais dois pertenciam a Igreja e os demais a outros proprietários. O local 
tinha um bar e um moinho de cereiais. 

A igreja católica( São Jorge, antes Santa Maria) foi construida na metade 
do século 13  é atribuída à Órdem dos Cavaleiros Templários. (Hipotese não 
confirmada). Em restauração de 1929 o portal primitivo do templo pode ser 

recuperado. Dos dois sinos existêntes um é de 1483 e o outro de1506. 

        O portal restaurado da igreja de Kalkau.  
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 Mapa da época. Kalkau no destaque.  

A comunidade de Kalkau tem 728 hectares e em 1748 tinha 
438 habitantes e 62 casas. 1845, eram 636 moradores e 84 casas. 
Em 1895, 704 habitantes e 173 residências. Em ultimo registro em 
1939, ainda sob tutela alemã: 604 habitantes e 138 casas.  
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Na lista de moradores em 1939 há um PAUL GRÜTZNER-
Aposentado. 

Sobrenomes como SEIFERT; GÖBEL; WOLF; LANGER; 
POPPE; BUSCHMANN; PROBST; SCHUBERT; RIEDEL; HANKE; 
ALTMANN; GÄRTNER; KÖHLER; URBAN; LINDNER; BÖHM; 
WAGNER; STEPHAN  e muitos outros são comumente encon-
trados nos mais diversos registros.  

 

 
O centro da vila de Kalkau e a velha igreja, no final do século 19. 

 
Em restauração, anterior em 1822, debaixo de pintura que 

estava sendo removida foi encontrada uma frase em latim dizendo: 
“A.D. 1132 sacra haec domus a templaris erecta 1153 

consummata est”(Casa sagrada iniciada em 1132 pelos Tem-
plários e finalizada em 1153) 

Registros de 1937, informam que naquela data a comunidade 
de Kalkau tinha: Três padeiros; um fabricante do fornos de padaria; 
um eletricista; um açougueiro; um barbeiro; três albergues; três 
armazens; uma leiteria; três moinhos; Uma cocheira; uma serraria; 
um seleiro; duas ferrarias; um alfaiate; uma costureira; dois 
sapaterios; um marceneiro; uma companhia de eletricidade; uma 
caixa econômica; uma caixa de previdência e uma associação de 
agricultores.  
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A cidade de Neisse, sede do município. Foto atual. 
 

 
Residência camponesa de 1827. Museu de Opole. (Wohnstube).Casa com 
quarto único. Servia de cosinha, sala de refeições, dormitorio e deposito.  
 
Conforme tradição na época tudo até igrejas, sempre artísticamente 
construídas em madeira, e que atualmente são grandes atrações turísticas. 
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Mapa atual da região.    

Vizinho da Alemanha, o sul da Polônia é uma região de raras 
belezas naturais, muito visitado por turístas de toda a Europa. Na 
vila de Kalkau, hoje chamada de Kalkow esta o cemitério onde 
repousam nossos ancestrais.    
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OS PRIMEIROS TEMPOS NO BRASIL.  
 
ALOYSIUS ANTONIUS GRÖTZNER, que também era cha-

mado de Alois (Aloísio em portuguès) ou de Luiz, com sua mulher e 
as duas filhas chegaram a Curitiba no início de 1873, onde no mês 
de Maio do mesmo ano nasceu Paulo,  primeiro filho brasileiro do 
casal. Existem raras informações desse período, sobre a família. 

Pode-se portanto concluir que a família Grötzner permaneceu 
por pouco ou nenhum tempo na Colônia Dona Francisca. Desde 
1865, uma estrada carroçavel ligava a colônia à Curitiba, com 
conexões para São Bento do Sul e Mafra (Rio Negro). O movimento 
comercial e social entre Curitiba e Joinville foi intenso. Muitos 
imigrantes já chegavam com destino ao planalto paranense. Outros 
fugiam do calor tropical e da malária que grassava na baixada 
Catarinense. Outro caminho era voltar de barco para Paranaguá, 
Antonina e subir a serra pelo caminho dos Jesuitas, à pé ou à 
cavalo. 

As informações colhidas no Arquivo Histórico de Joinville (via 
internet) e no Livro de Registros de Batizados da Igreja Matriz de 
Curitiba, contradizem a tradição verbal de que nossos bisavôs 
teriam chegado ao Brasil via porto de Santos e que o filho Paulo 
teria nascido à bordo, ainda em águas internacionais. 

O relatório Fugmann de 1929, informa que Aloysius e Anna 
tiveram oito filhos: 

1- Emma; nascida em 20/12/1866. 
2- Ida Therese; nascida em 31/12/1868. 
3- Paulo; nascido em15/05/1873.   
4- Frederico; nascido em 15/06/1878.  
5- Maria; nascida em 02/02/1879. 
6- Adelheit; nascida em 08/12/1880. 
7- Max; nascido em 27/10/1883. 
8- Anna; nascida em 04/12/1885.  
Em 1884, Aloyisius comprou uma propriedade na Rua da 

Graciosa (hoje Barão do Serro Azul), que pertenceu ao açougueiro 
Max Wendler. O imóvel além da moradia e loja comercial, tinha 
anexos um bar e um salão de danças, que depois de algum tempo 
foi transformado em depósito do “Armazem de secos e molhados;” 
(denominção que na época era dada à casa de comércio que 
vendia de tudo: alimentos; bebidas; utilidades domésticas e outros). 

Ainda em 1884, Aloysius matriculou os filhos Paulo e Fre-
derico na Deutsche Schule. (Escola Alemã). 

ALOYSIUS ANTONIUS GRÖTZNER, morreu no dia 19 de 
Janeiro de 1886, com 47 anos de idade.  
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Certidão de óbito e sepultamento de Aloysius Antonius Grötzner, 
aqui registrado como “Luis Groetzner”. 
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Ainda conforme  Fugmann, a viúva Anna então com 39 anos e 
7 filhos passou a gerenciar o negócio da famíla; que alguns anos 
depois foi assumido pelo filho Frederico, que o manteve ativo até 
1913. 

 
Cartão comercial de Frederico Grötzner 

 

O relatório Fugmann prosegue informando que: 
 
Emma Grötzner se casou Guilherme Weigert Jr e tiveram 8 

filhos. 
Ida Therese Grötzner casou-se com Adolph Weigert e 

tiveram 7 filhos. 
Paulo Grötzner casou-se com Ida Hauer, nascida em 

25/03/1877, filha de Paulo Hauer e Pauline Weigert Hauer, Ti-
veram 4 filhos. 

Frederico Grötzner, casou-se com Rosa Weiss, nascida em 
31/05/1884, filha de Gustavo Adolfo Weiss e Clara Prohmann 
Weiss. Tiveram 5 filhos. 

Maria Grötzner, casou-se com José Pereira do Nascimento, 
Tiveram 3 filhos. 
Adelheit Grötzner casou-se em 1° casamento com Rudolf 

Hauer  (2 filhos) e em 2° com Bernhardt Schmitz (2 filhos). 
Max Grötzner, faleceu em 1886 com apenas três anos. 
Anna Grötzner, casou-se com Paul Freyer, tiveram 2 filhos. 
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Em 1903, Anna cumprimenta o filho pelo aniversário; documento com 
assinatura autêntica da nossa bisavó.  
 

              Anna Hermann Grötzner                          Paulo Grötzner aos 20 anos                      
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   Anna Grötzner faleceu no dia 11 de Janeiro de 1921 
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PAULO GRÖTZNER – 1873 / 1933 
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Na certidão da página anterior, verificam-se dois erros de gra-
fia nos sobrenomes: Grigner e Auer. Será bom lembrar que os 
assentamentos  foram escritos à mão e a letra de quem escrevia 
nem sempre era das melhores. A interpretação é sempre difícil. 

Paulina Hauer, a madrinha de Paulo, casada com Paulo 
Hauer, em 1877 teve sua primeira filha que batisou com o nome de 
Ida, e que anos depois casou-se com seu afilhado. Tem mais: Em 
1878 nascia Rudolf irmão de Ida, que mais tarde se casou com 
Adelheid irmã de Paulo Grötzner. Será oportuno lembrar aqui que , 
segundo o historiador Alfred Heisler: “Em 1853 Curytiba tinha 3.000 
habitantes e em 1863 : 282 casas sendo 10 de sobrado.” 

     Paulina Hauer, com o marido Paulo e a filha Ida. 
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De 1886 até 1891, não existem informações documentadas 
sobre qualquer atividade de Paulo, que tinha 13 anos quando seu 
pai faleceu. Numa caderneta de apontamentos, entre várias receitas 
de bebidas e licores há uma informação escrita de próprio punho:  

 
“Curitiba 8 de Abril 1891, ingressei (na firma) no senhor 

Eduart Engelhardt”. P. A. Grötzner. (Escrito em alemão, o A é de Antônio, 

nome que aparece em poucos documentos antigos, porem, não consta no seu 
registro. Era costume usar o nome do padrinho como segundo pré-nome ). 

Eduard Engelhardt, foi um ”mestre construtor” que após um 
acidente de trabalho fundou a sociedade “HANDWERKER”,(Rio 
Branco) entidade beneficente que prestava auxílio a pessoas 
acidentadas no trabalho. Na época tinha uma cervejaria e fábrica de 
licores. 

A tradição verbal é que pouco tempo após, o jovem Paulo 
então com 18 anos teria se deslocado para a cidade de São Paulo 
com o objetivo de apreender os ofícios ligados à panificação e 
confeitaria. O único documento que comprova sua estada em São 
Paulo é a carta de “motorista” a seguir, que no verso informa:” 
Dirige a carrocinha de pad. nº 2198”. Paulo deve ter parmanecido 
na capital paulista por três ou quatro anos e pelo que demonstrou 
depois, além de ter sido um ótimo aprendiz, teve excelentes 
mestres. Foi um empresário nato, fez contato com importadores, 
conheceu produtos e métodos de fabricação. Foi sobretudo um 
grande e perspicaz comerciante. Genial sob muitos aspetos.  
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O atestado de habilitação, onde consta “natural da Allemanha”.  

                                                        
De volta a Curitiba em 1895, Paulo estabeleceu sua primeira 

casa comercial na Praça Ozorio, esquina da rua Cabral, dedicando-
se além da fabricação de pães e doces, à importação e comércio de 
produtos alimentícios e outros. Naquele mesmo ano, em Abril ficou 
noivo de Ida Hauer, com quem se casou no dia 10 de Agosto. 

Ida foi a primeira filha do casal Paulo e Pauline Hauer, 
nascida Weigert; no dia 25 de Março de 1877. Quando se casou em 
1895, seu pai, também Paulo, já havia falecido. Teve dois irmãos 
Rodolfo e Ricardo. 
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A família José Hauer, tios de Ida, cumprimentam pelo noivado 

A rua 15 de Novembro no final do século 19 . À direita o primeiro sobrado: A Padaria 
Lucinda. Mais tarde foi chamada de Av.Luiz Xavier. Dá para ver a linha dos bondinhos 
de mulas, transporte coletivo da época. 
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Os cartões de felicitações da época, verdadeiras mini-obras de arte, 
confirmam a data do casamento de Paulo e Ida.                                   

           
               Aos noivos envia a família Weiss Curitiba 9 de Agosto de 1895  
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A FAMÍLIA HAUER 

1                                                                          2   
   1 - O jovem Paulo Hauer, (10/03/1844 – 16/07/1880).  
   2 - O casal Pauline e Paulo Hauer do dia dos seu casamento.  

        Adelheid Grötzner, (à direita) irmã de Paulo, que se casou com   
                  Rudolf Hauer, irmão de Ida. 
              (Fotos cedidas por Leoní Röhrig Rutz, neta de Adelheid e Rudolf).    
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Ida e Paulo do dia do casamento 
 
Paulo e Ida Grötzner, após o casamento passaram a residir em uma 

pequena residência anexa à sua loja comercial na Praça Ozório. Vó Ida, 
sempre contava para os netos, sobre a precariedade dos primeiros tempos. O 
objetivo do casal foi ter uma casa própria, e para isso não mediram sacrifícios. 
Paulo tinha algumas economias e logo procurou comprar uma propriedade 
adequada, que encontrou  no trecho final da Rua 15 de Novembro, onde esta 
se encontra com a Praça Ozório. Este segmento da rua 15, bem mais largo que 
a sua continuação deu origem a Av.Luiz Xavier ( homenagem á ex-prefeito de 
Curitiba).  Posteriormente foi chamada de João Pessoa, (para agradar o 
Presidente Vargas). Hoje voltou à ser Luiz Xavier, e com a fama de ser a 
avenida mais curta do mundo. 

 Paulo e Ida tiveram quatro filhos: 
1) – Paulo, nascido em 3 de Agosto de 1896. 
2) – Alois, em 2 de Agosto de 1897. 
3) – Affonso, em 21 de Abril de 1889.  
4) – Lucinda, em 15 de Agosto de 1900. 
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O primeiro filho de Paulo e Ida Grötzner, que seria o Paulo Júnior, morreu com 
apenas deseseis dias de idade. 

 
Pela farta documentção deixada, verifica-se que Paulo Grötzner, logo 

tratou de batalhar por seu imóvel próprio para isso, usando algumas economias 
e  mais um empréstimo  de 6.000$000 (Seis contos de reis) tomado de Augusto 
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Strobel, comprou um prédio em construção na Rua Quinze de Novembro, 
oferecendo-o como garantia hipotecária ao credor. 

Certidão da hipoteca: 29 de Janeiro de 1896.  
 
Paulo, tratou logo de concluir a construção, um sobrado onde no terreo 

instalaria seu negócio e no segundo pavimento, sua primeira residência pró-
pria. Além do seu comércio, Paulo dedicou-se também ao ramo imobiliário.  
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Durante toda a vida comprou imóveis que revendia ou trocava e terrenos 
que loteava para vender os lotes. Foi assim que mais tarde capitalizou sua 
indústria. Já em Maio do mesmo 1896, comprou uma propriedade vizinha, que 
além de uma loja com seis portas na mesma Rua 15 nº 81, agora já batizada 
de Avenida Luiz Xavier, e que tinha nos fundos duas casas de madeira com 
frente para a Rua Loureiro(hoje Candido Lopes) onde media ¨Oitenta e quatro 
palmos de frente.” Na década de 1920, na gestão do prefeito João Moreira 
Garcez, boa parte dessa área foi desapropriada para a abertura do “Beco 
Garcez”, que mais tarde passou a ser a primeira quadra da Rua Ermelino de 
Leão; da Av.Luiz Xavier até o Largo Frederico Faria de Oliveira. Na Ermelino, o 
prédio nº 46 ainda pertence aos Irmãos Weiser (Eletrolandia) os netos mais 
velhos de Paulo; filhos de sua filha Lucinda.  

    
A Certidão de Registro Imobiliário do segundo imóvel.  
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Verso do documento anterior. 

 
Paralelamente, era intensa a atividade comercial de Paulo, comprava 

produtos das fábricas locais, dos atacadistas que também ofereciam artigos 
importados. Sempre abastecendo a prateleiras da sua loja. Preocupava-se e 
muito com publicidade; de promover seu estabelecimento comercial. 
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Exemplar de Nota de Compra. 
 
Naquela época não havia ainda a figura da Nota Fiscal. Os empresários emitiam notas 

para o controle da sua contabilidade. Cada um do seu jeito e como no exemplo, biligue. 
1 cx.c/ 100 pacotes Sal fino. 
½ kg goma arábica. 
1 c/ Naegel 15/30 (pregos em alemão). 
1 c/ Naegel 19/36 (idem). 
1 cartão Sardinenmesser (abridores para latas de sardinhas). 
½ dz. D. Korken (rolhas). 
100 Packnadeln (Alfinetes). 
1 dz. Bleistifte (Lápis). 
1 cartão Messer (facas). 
1 dz. Taschenmesser (canivetes).  
(A forte presença germânica na comunidade provocava a mistura de palavras alemãs 

no texto português). 
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Se a fábrica fosse nova e a gráfica ainda não aprontara as notas impres-
sas, o jeito era escrevê-las à mão. 

Em Janeiro de 1897, o primeiro lançamento de Imposto Predial, do imóvel da 
Rua 15 de Novembro nº85. (Hoje Avenida Luiz Xavier nº. 72). 
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Também em Janeiro de 1897, começam as atividades comerciais em 

novo endereço. 
 

Em Abril de 1897, carta de uma empresa de exportação de produtos eu-
ropeus oferece seus serviços. Endereçada à WEIGERT & GROETZNER, razão 
social que durou poucos meses. WEIGERT, cunhado de Paulo retirou-se da 
sociedade, que voltou a ser individual de PAULO GRÖTZNER. 
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Em Abril de 1897, Paulo começa a emitir suas notas de venda, já capri-

chosamente impressas, com amplas informações sobre seus produtos de co-
mércio, condições de venda e o novo endereço. 

Começam as compras de matéria primas para a indústria de panificação. 
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Convite para a apresentação do Corpo de Bombeiros Voluntários, às autorida-
des Estaduais e Municipais. Rua do Serrito é hoje a Rua Carlos Cavalcanti e a “Socie-
dade Sängerbund”, o Clube Concórdia.   

Em 10 de Dezembro de 1897, assinam um contrato de fornecimento de gêne-
ros para o Sexto Regimento de Artilharia de Campanha, no ato representado por seu 
comandante Coronel Francisco Xavier Baptista e assinado por todos os oficiais da 
unidade. O documento elaborado de conformidade com o decreto nº. 2.213 de 5 de 
Janeiro de 1896 previa o fornecimento de gêneros alimentícios do mês de Janeiro a 
Junho de 1897, sendo o pagamento à vista; conforme o artigo 32 do decreto acima 
referido. Sita em seguida os gêneros que deverão ser fornecidos: Banha de porco; 
carne do dito; toucinho; balsamo de tolú; calomellanos; óleo de copayba; cânphora; 
sulfato de soda; enxofre em pó; extrato de belladona; óleo de rícino; mercúrio doce; 
sulfato de magnésio; e nitrato de prata. Os preços deveriam obedecer a uma oferta 
prévia. O contratado aceitou as condições, e depositou no cofre do Regimento a quan-

tia arbitrada para a garantia dos fornecimentos. 
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Em 17 de Julho de 1899, a Câmara Municipal da Capital, concedia a 

Paulo Grötzner, o alvará para “Abrir uma padaria na Rua 15 de Novembro”.  
Assinado pelo prefeito municipal: Cícero Gonçalves Marques.   
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Documentos que falam por si. O recibo de assinatura do jornal “Gazeta do Po-
vo” é de uma Gazeta anterior à existente atualmente, sua história perdeu-se no tempo. 
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“FACTURA” de duas barricas com nozes e avelãs, despachada de 

Hamburgo. No verso consta o valor do frete, em Marcos alemães. 
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Publicidades em termos internacionais.   



  49 

Paulo participou ativamente da vida social. Foi membro dos clubes “Teu-
to” (hoje Duque de Caxias) “Handwerker” (Rio Branco); e colaborador voluntá-
rio da Escola Alemã. 
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A “PADARIA LUCINDA”, foto de 1903. Na sacada Paulo, Ida e os três fi-

lhos: Alois, Affonso e Lucinda. Na rua as carrocinhas usadas para a distribuição 
dos produtos. Bem em primeiro plano um garoto com um cesto de pães. Pela 
primeira porta, à esquerda, uma longa escada levava ao pavimento superior, o 
apartamento da família, sem a comunicação pela loja. Nos fundos o depósito e 
a padaria. (No local, Av. Luiz Xavier, está atualmente uma conceituada livraria).  
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A “Fabrica Providência” mais tarde chamada de “Cervejaria Providência”, foi certamen-

te uma das mais antigas do ramo, na cidade de Curitiba. O fornecimento de quantidades regu-
lares de fermento indica que a “Padaria Lucinda” dava ênfase ao seu departamento de confei-
taria.  

      

              Fabrica 
De Caramelos e Bombons 
                    De 
          Paulo Grötzner 
 

               Ofereço aos prezados comerciantes, 
            especialmente do interior do estado um 
           grande sortimento de: 
                        Caramelos, Bombons  
                                        e 
                       Frutas secas importadas 
             De várias procedências e bons preços.  
               Bons descontos para quantidades. 
 
              Vendas no atacado e varejo.                                                                         
-           Curytiba, Avenida 15 de Novembro, 85  
                                        

                                                              
No dia 7 de Maio de 1904, a publicação do 
início da industrialização da Padaria Lucinda; 
no jornal “Der Kompass” em língua alemã.  
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Na exposição comemorativa ao cinqüentenário da emancipação política 

do Estado do Paraná, em 19 de Dezembro de 1904, Paulo Grötzner recebeu 
um diploma de “Menção Honrosa” pelos “produtos de Confeitaria” apresenta-
dos. O documento está assinado por três paranaenses ilustres: 

Octávio do Amaral – presidente. 
Romário Martins – secretário geral.  

Brazilino Moura – tesoureiro.  
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No alistamento de eleitores de 1905, consegue seu 1º Título de Eleitor. 

O primeiro documento datilografado, encontrado no arquivo de Paulo Grötzner.  
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Os olhos das crianças, e mais a sua boca, logo descobrirão que OS 

BOMBONS PARA TOSSE de Paulo Grötzner, alem de muito saborosos tem efeitos 
benéficos. Peitorais de frutas; menta e mel. Vendas a varejo e por atacado. Avenida 
Luiz Xavier Nr. 85 A.  

 Na imagem de baixo o recibo do anuncio feito em língua alemã no jornal “Der 
Kompass”, em 1905. (Jornal alemão que circulou mais de 30 anos em Curitiba no iní-
cio do século 20).   
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   Em 1906, aparece a primeira conta telefônica, e seu curioso regulamento. 
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               Aparelho telefônico “Ericsson 1880”, usado na época. (Meu acervo) 

 
Fica evidente, por este documento que Paulo Grötzner, iniciou a produção de 

chocolates, biscoitos e caramelos em escala industrial, ainda no seu endereço no cen-
tro de Curitiba. A Fábrica Lucinda foi sucessora da Padaria Lucinda. Publicado no bo-
letim dos Anais do Congresso Legislativo do Estado do Paraná em 1906. 
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No dia 27 de Dezembro de 1906, o jornal “O Diário de Tarde”, 

publicava a notícia preocupante para a família Grötzner e seus ami-
gos: O acidente com o pequeno Alois. Do arquivo de Paulo o pa-
gamento dos honorários médicos relativos ao atendimento e cinco 
meses de tratamento. Médico ilustre o Doutor Reinaldo Machado 
tem hoje uma Rua de Curitiba, com seu nome.  
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A primeira conta bancária: Banco Comercial do Paraná, em 12 
de julho de 1909. Mais tarde em 1916, foi também correntista do 
Banca Francese e Italiana per L’America del Sud e outros.    
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 Foi no final da primeira década de 1900 que Paulo começou a comprar 
terras nos arredores de Curitiba. Tinha duas razões: Primeiro, instalar uma 
chácara para a criação de abelhas, pois sua confeitaria tinha a necessidade de 
ser abastecida com mel; e também a plantação de árvores frutíferas, que lhe 
fornecessem frutas frescas. O cultivo de morangos e a criação de galinhas po-
edeiras também faziam parte do programa. Segundo: Previa que a expansão 
da sua indústria no centro da cidade seria impossível.  
 



  60 

 

O documento da página anterior é uma Certidão de Concessão de 
Terras  e diz o seguinte: 

“A Câmara Municipal da Capital do Paraná, faz saber aos que a 
presente virem que por despacho de 18 de Junho do ano pp. Concedeu a 
MIGUEL DA COSTA CABRAL, no rocio desta cidade, quarteirão do Ahú, 
12.100,00 metros quadrados de terreno, junto à cerca da capella do Senhor 
Bom Jesus da Columna, alcançando o caminho que pelo alto vae passar pela 
frente da mesma capella. Em virtude do referido despacho, mandam passar a 
presente Carta de Fôro, com as clausulas das posturas Municipaes, 
pricipalmente do Art. 166 dos de nº 79, de 11 de Julho de 1861, salvo prejuízo 
de terceiro, devendo pagar de Fôro annual a quantia de 5$000 RS. Dada, 
passada e selada nesta cidade de Curytiba aos 19 de Agosto de 1876.”   

Paulo Grötzner, comprou esta área de terra, dos herdeiros do ces-
sionário e tratou logo de instalar sua chácara. Durante os anos seguintes 
procurou comprar todos os terrenos visinhos. Quando morreu em 1933 tinha 
cerca de 300.000,00 metros quadrados. A soma de uma meia duzia de 
escrituras. É provavel que a denominação de “Alto do Cabral” hoje “Bairro do 
Cabral”, tenha sua orígem no sobrenome do primeiro proprietário.  

A capela do Bom Jesus da Coluna, foi barbaramente sacrificada em no-
me do progresso, na abertura da Avenida Paraná. Estaria hoje exatamente no 
meio da Avenida Paraná, ao lado da Igreja do Cabral.  

Foto do “Alto do Cabral”, no dia da neve em 31 de Julho de 1928. No 
horizonte bem no meio, a Capela do Bom Jesus da Coluna, que certamente 
deu orígem ao Bom Jesus do Cabral.  
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A HISTÓRIA DOS BISCOITOS.  
Pelo que já foi relatado, verifica-se que Paulo Grötzner iniciou a fabrica-

ção de chocolates, biscoitos, caramelos e bombons nos primeiros anos do sé-
culo passado. Os biscoitos, logo se tornaram o carro chefe da nova indústria e 
assim permaneceu até o fim. 

A palavra “biscoito ou biscouto” é derivada do Latim “bis coctus” e signi-
fica “cozido duas vezes” e certamente se originou do modo como os Romanos 
denominavam as suas torradas: “Panis bis coctus” (fatias de pão levadas ao 
forno). Do Latim passou para o Francês: “Biscotte” e para o Italiano: “Biscotto”. 
Na Alemanha em tradução literal, foi chamado de “Zwieback”. Sempre na anti-
guidade, foi um produto de fabricação caseira e surgiu com certeza pelo rea-
proveitamento do pão amanhecido. Com o passar do tempo descobriu-se que 
as torradas armazenadas em recipientes bem fechados e assim protegidas da 
umidade do ar, conservavam-se por semanas e até meses sem sofrer altera-
ções.  

Foi no século 17, quando os navegantes ousaram atravessar os ocea-
nos em viagens transcontinentais, que apareceu a necessidade de um alimento 
conservado e de longa durabilidade. Foram os alemães, os primeiros a indus-
trializar o “Schiffszwieback”; ou “Torradas náuticas”, produzidas e embaladas 
para o fim específico de ser utilizadas em longas viagens marítimas. Logo su-
cederam o “Militärzwieback”; “Torradas militares” consumidas pelos exércitos 
em manobras e principalmente nas guerras. 

Atualmente as “Torradas” obtidas a partir de receitas altamente sofisti-
cadas são usadas para a alimentação infantil, para dietas de convalescentes e 
obesos. 

Paralelamente sempre existiram receitas de pequenos doces, feitos de 
grãos de trigo triturados, umedecidos com água e cozidos no forno; desde os 
tempos dos Egípcios e mais tarde também na Grécia. Tais “Bolachinhas” eram 
adoçadas com mel, pois o açúcar na forma como o temos hoje, não era ainda 
conhecido. Assim como as “Torradas”, esses quitutes foram sempre de produ-
ção caseira; suas receitas passadas de mãe para filha evoluíram e continuarão 
evoluindo, graças ao aprendizado e à criatividade humana.  

Hoje a palavra “Biscoito” é designação genérica de todos os produtos de 
validade média fabricados pela indústria de panificação, em todo mundo, sejam 
eles doces ou salgados; recheados ou com cobertura de chocolate. Entre nós, 
principalmente no sul do Brasil, “Biscoito” é sinônimo de “Bolacha”.  

A produção industrial de biscoitos teve sua origem na Inglaterra. O con-
feiteiro inglês Thomas Huntley, em 1822, fundou uma confeitaria na London 
Street - Reading, em Londres, onde iniciou a fabricação de biscoitos. Com a 
finalidade de incrementar suas vendas, juntamente com um irmão que era funi-
leiro, inventou a primeira embalagem metálica na forma de uma latinha decora-
da; contendo vários tipos de biscoitos. A aceitação foi um sucesso tão grande 
que Huntley decidiu mecanizar a sua produção. Assessorado por seu amigo o 
engenheiro mecânico George Palmer construiu as primeiras máquinas, ainda 
com acionamento manual. 

Então em 1846 Huntley associou-se a Palmer, fundando a Huntley & 
Palmers, empresa que nunca deixou de crescer e hoje continua sendo um ver-
dadeiro império industrial na Inglaterra. A curiosidade nessa empresa é a aten-
ção especial que sempre dedicou as suas latinhas. As primeiras decorações 
simples foram substituídas por desenhos e pinturas de artistas famosos. As 
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latas recebiam nomes próprios a cada emissão, Clientes compravam os biscoi-
tos para colecionar as latas. Ainda hoje colecionadores pagam altos preços por 
peças raras.    

No arquivo pessoal de Paulo Grötzner, encontrei um catálogo ilustrado 
da firma HUNTLEY & PALMERS. Duas conclusões são prováveis: Paulo re-
vendeu produtos importados da Inglaterra no início das suas atividades comer-
ciais em Curitiba, e inspirou-se nele para anos mais tarde, editar o catálogo 
geral de FÁBRICA LUCINDA. Vale a pena dar uma olhada. São passados mais 
de cem anos.  
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 A página inicial: Apresentação em três idiomas. 
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Recomendações. 
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          Embalagens tradicionais. 
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Produtos de confeitaria: Bolos.   
 



  67 

               
Tortas para datas especiais. 
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As famosas latinhas com biscoitos sortidos.  
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Amanteigados e recheados.   
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As tampas das latas artisticamente decoradas. 
 
 
 



  71 

    
Redondas e ovais.   
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Wafel: Novidade inventada na Áustria.   
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Biscoitos finos, embalagens ricas.   
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Especiais para dietas.   
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Produtos especiais para crianças.   
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Biscoitos salgados.   
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Salgados especiais com sabor de queijos.   
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Biscoitos com malte e leite.   
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Embalagens para exportação.  
 
 



  80 

Instalada a sua chácara no “Alto do Cabral” a idéia de transferir a indús-
tria logo foi acalentada. 

Foto da chácara. À esquerda no primeiro plano; árvores frutíferas. Ao 
fundo a construção do hospício, que logo se transformaria na Penitenciária do 
Ahú. (O negativo desta imagem está em uma chapa de vidro).  

 

A família Grötzner chegando para passar o domingo na chácara. Da di-
reita para a esquerda: Paulo; Lucinda; Ida; Affonso e Alois. O prédio que se vê 
no fundo é de uma Olaria pertencente a vizinhos.   
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Também na segunda década do século 20 Paulo construiu sua residên-

cia na chácara onde passou a morar, porem continuando seus negócios na 
Avenida Luiz Xavier.  

 
   
A primeira Fábrica Lucinda, conforme tradição foi inaugurada em 12 de 

Dezembro de 1912. Não existem comprovantes para essa data. Paulo transfe-
riu a fabricação de Biscoitos e Bombons para a nova instalação, permanecen-
do, todavia com a padaria e confeitaria no centro da cidade.  
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    O “JORNAL RECLAMO” em sua edição do dia 12 de Janeiro de 1914, 

publica uma reportagem promocional, abordando uma entrevista com Paulo 
Grötzner sobre a nova fábrica. A seguir dois destaques: 

“A fábrica está estabelecida em uma bem acabada casa de madeira e 
cimentada por dentro, notando-se em tudo, esmerado asseio.” 



  83 

“Em um compartimento separado, está colocada uma enorme machina a 
vapor, ingleza, marca <Buston> da firma Procter & Comp. Cuja machina tem 
força de 20 cavallos.” 

“Essa machina fornece também a luz elétrica durante a noite, ao estabe-
lecimento e a vivenda particular do proprietário.”  

“A fabrica occupa dois pavimentos: o térreo e o superior e possue diffe-
rentes apparelhos systemas bem aperfeiçoados, para o fabrico das suas manu-
facturas: possue também um forno mechanico de mede 14 metros de compri-
mento, por 3,50 de largura. Esse forno assa 1200 kilos de biscoutos em 24 ho-
ras e a sua temperatura é graduada por um pyrometro: o seu valor está calcu-
lado em 24:000$000 !” 

“A farinha destinada ao fabrico das bolachas, passa primeiramente por 
uma peneira automática, depois do que, passa por uma batedeira cylindrica, a 
fim de transformá-la em massa finíssima e com todos os necessários preparos 
e engredientes.” 

“Para que a massa torne-se mais macia e de fino sabor é levada nova-
mente a um outro cylindro automático.” 

“Após a massa estar bem macia e em condições de ser moldada, é pas-
sada por outro cilyndro afim de extender-se e depois levada para uma enorme 
mesa. O aparelho cortador com feitios diferentes traz a marca <Bage-
Borbeck>, que transforma em pouco tempo centenares de moldes exquisitos e 
delicados.” 

Após relacionar produtos fabricados com seus nomes e preços, bem 
como tipos de embalagens, continua: 

“Por ahi se vê que a fabrica Lucinda acha-se apparelhada para fazer 
concurrencia a qualquer praça, por mais exigente que seja, não só no Paraná, 
como nas dos demais Estados do Brasil”. 

“Porém, seja-nos permittido referir que os impostos que sobrecar-
regam as suas indústrias manufactoras, são demaziados, alegações estas 
do laborioso industrial, que se vê onerado de tantos compromissos pe-
rante os differentes cofres arrecadadores.”   

A reportagem finaliza: 
“O Sr. Paulo Grötzner que na fabrica Lucinda impacou para mais de uma 

centena de contos de réis, deve merecer de nós, seus patrícios, o nosso apoio, 
devemos dar preferência aos seus produtos.” 

“Biographar a vida do laborioso industrial é dizer que o Sr. Paulo Grötz-
ner desde a sua juventude, isto é, desde que para o Paraná viera (?) se entre-
gára de corpo e alma ao commercio na Capital. Principiando por simples caixei-
ro, sendo hoje, dono de uma fortuna invejável, conquistada a custa do seu tra-
balho honesto.” 

“O Sr. Grötzner é o exemplo edificante do commerciante industrial.”   
 
Segundo informações verbais, transmitidas de pai para filho, o prédio de 

madeira dessa primeira fábrica, foi totalmente destruído por um incêndio, pro-
vavelmente em 1914. Não existem quaisquer informações ou registros escritos 
da ocorrência. Segundo relatava a Vó Ida, não havia na época, qualquer siste-
ma de prevenção e muito menos um seguro de fogo. Paulo Grötzner teve que 
recomeçar a sua fábrica praticamente do marco zero, já que o fogo atingira 
também, máquinas, equipamentos, matérias primas e produtos prontos.  
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Documentos arquivados indicam que Paulo, acompanhado da mulher, 
teria viajado para a Alemanha para adquirir máquinas e equipamentos. 

 
Esta fotografia feita em Hamburgo mostra o casal Grötzner, elegante-

mente trajado e ainda bem jovem. Lamentavelmente sem data. Por estimativa 
foi em 1909.   
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Essa “Faktura” de 10 de Janeiro de 1910 comprova a chegada em Para-

naguá, pelo navio também chamado Paranaguá, de uma máquina para a fabri-
cação de balas, acompanhando sete pares de moldes e mais dois termômetros 
com dispositivos de proteção contra quebras.  

Esse equipamento certamente foi instalado ainda na Avenida Luiz Xavier 
e posteriormente transferido para o “Alto do Cabral”. 

Na página seguinte uma nova “Factura”, esta de 19 de Julho de 1912 e 
contendo em seis folhas, de todas as máquinas e equipamentos descritos pelo 
repórter do “JORNAL RECLAMO” em 1914, com exceção à “locomóvel” de ori-
gem Inglesa. 
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Consta no documento que o forno contínuo, está sendo fornecido sem 

as placas refratárias (tijolos refratários) Porém acompanham oito peças como 
amostras sem valor. Conclui-se que para o material isolante térmico foi utiliza-
do produto nacional. 

Ainda em 1914, Paulo Grötzner editou o primeiro catálogo geral dos 
seus produtos, em uma só folha e em formato de “Pôster” medindo 45 x 70 cm. 

O belo trabalho gráfico não tem uma identificação de autoria, porém pela 
aparência poderia ser um trabalho da IMPRESSORA PARANAENSE, que tam-
bém foi autora do belíssimo pôster que ilustra a capa deste trabalho.   
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 Poster promocional da FÁBRICA LUCINDA, em 1914.  45 x 70 cm. 
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O catálogo da página anterior tem no rodapé a seguinte informação: 
  

Analysados no Laboratório de Analyses do Estado do 
Paraná em 12 de Maio de 1914, sob Nº 624 obtendo o se-
guinte laudo: 

As amostras remettidas pelo Sr. Paulo Grötzner, pro-
prietário de Fabrica Lucinda, estabelecida no Alto do Ca-
bral, n’esta cidade, contem matéria corante inoffensiva, 
podendo, pois, serem entregues ao consumo público, sem 
inconveniente algum. 

                                          O chimico: 
                      Pharmaceutico Manoel Fr. Correa Netto. 
Visto: Dr. Carrão – Director.  
 

       
O recibo da análise química, do arquivo de Paulo Grötzner. 
.  
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Ainda em 1914, Paulo Grötzner realizou o primeiro loteamento no Alto do Ca-

bral. A planta original, na escala de 1:100 permite localizar com precisão os prédios da 
residência, da fábrica, da Igreja do Cabral com uma só torre e a pequena capela do 
“Bom Jesus da Columna”, no centro do que deveria no futuro ser uma praça. 
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Dessa época é também a “Marca Registrada” que acompanhou a Fábri-

ca Lucinda até seu final. O desenho de Armin Henkel certamente inspirado nas 
magníficas paisagens de ferrovia Curitiba – Paranaguá. 

  
                 Cartão de visita em estilo europeu. 
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Depois do incêndio um bom seguro. 

  
      Sugestão artística para a embalagem de balas de abacaxi. 
                      Lithographica Ypiranga – São Paulo.  
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Em Dezembro de 1915, começou uma nova fase da Fábrica Lucinda, 

Paulo requer a Prefeitura Municipal, alvará para a construção de novo prédio, 
agora em alvenaria. Dessa data para frente seguiram-se sucessivas obras com 
a anexação de quase uma dezena de produtos novos e diferentes a cada ano, 
dinâmica que só terminou como veremos adiante, com a sua morte em 1933. 
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Em 3 de Janeiro de 1916, o “Alvará” autoriza a construção do novo pavilhão da 

Fábrica Lucinda. Esse prédio com o passar do tempo e de acordo com as necessida-
des de expansão foi sendo ampliado para os lados e para os fundos. O pavilhão de 
madeira foi reconstruído em alvenaria; incorporando-se afinal ao grande complexo 
industrial que Paulo deixou aos seus herdeiros em 1933. 

Segundo depoimentos verbais dos filhos de Paulo Grötzner, em Janeiro de 
1916 foi anexada à empresa uma torrefação de café. Em Agosto de 1919, uma destila-
ria que produziu uma linha de bebidas e licores finos e finalmente em Julho de 1925 
um completo setor para a fabricação de massas alimentícias. Foram ativados também 
dois setores auxiliares: A confecção de latas de “folha de flandres” de diversos tama-
nhos e a fabricação de caixas de madeira, destinadas à exportação de produtos. 
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Cabeçalho dos papeis oficiais da empresa, cartas e faturas. Em 1913. 

 

Tradução: 
Sociedade “Cantores Alemães” (Atual Clube Concórdia)  
Fundada em 15 de Junho de 1884. 
Curityba, 13 de Janeiro de 1917. 
Senhor Paulo Groetzner – nesta. 
Conforme foi determinado na ultima reunião da diretoria, tenho a honra 

de manifestar nosso agradecimento, pela generosa doação de uma máquina 
de escrever, destinada ao fundo de construção desta sociedade. 

Com elevada estima: 
Julio Hoffmann – Secretário. 
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Carteira de identidade expedida em 15 de Dezembro de 1917. Neste do-

cumento consta com clareza a nacionalidade e a naturalidade de Paulo Grötz-
ner 
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Paulo e Ida costumavam reunir a família e os amigos para um bom chur-

rasco, na chácara do Cabral. Esta foto batida provavelmente no ano de 1916 
mostra o pessoal reunido, com direito inclusive a um gorducho barril de chope. 

Segundo relatava a minha mãe, alem dos amigos estavam presentes 
também o irmão e as irmãs de Paulo, infelizmente não identificáveis. 

Eu consigo identificar: Paulo, de chapéu e Ida, de vestido branco, senta-
dos bem no centro da foto. 

Da direita para a esquerda, a primeira senhora idosa sentada seria a bi-
savó Anna. A segunda mocinha sentada no chão é com certeza a tia Lucinda. 

O segundo jovem em pé, da esquerda para a direita, de chapéu e colete 
preto é meu pai Affonso, que deveria ter na época 16/17 anos.   

   
O primeiro carro, com direito à motorista: Ida, Lucinda, Paulo, O motorista, o 

genro Arthur e dois desconhecidos. Foto cedida por Arnoldo Klas Neto. 
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Em carta manuscrita, os entendimentos entre operários e patrão, em 

1919. Proposta de acordo sem ferocidade sindical. 
Inexistem informações de como terminaram essas negociações. No en-

tanto a ausência de documentação contestadora leva à suposição que o epílo-
go foi pacífico. Leis trabalhistas só começaram a vigorar a partir de 1930, no 
governo de Getúlio Vargas 
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A DÉCADA DE 1920.  
Foi marcada por acontecimentos muito significativos para a vida do casal 

Paulo e Ida Grötzner. 
No dia 10 de Julho: O casamento da filha Lucinda com o comerciante e 

fabricante de móveis, Arthur Weiser, filho de Franz Weiser e Maria, nascida 
Johnscher. 

Em 1922 o filho Alois casou-se com Paula, filha de Robert Weigert e An-
na, nascida Schaffer. 

E no dia 29 de Novembro de 1924 o filho Affonso se casou com Elvira, fi-
lha de João Haupt e Bertha, nascida Juksch. 

Neste período aconteceu também o grande surto de evolução de Fábrica 
Lucinda. Novos prédios foram construídos para abrigar a instalação de novas 
máquinas. Novos produtos foram lançados no mercado. 

Em 1923, Paulo acompanhado da mulher viajou para a Europa, onde na 
Alemanha comprou uma instalação inteiramente nova e moderna para a fabri-
cação de biscoitos e massas. Ida aproveitou a viagem para consulta e trata-
mento médico. Compraram também muitas novidades para ornamentar e equi-
par sua residência. Muitos desses objetos são guardados com carinho pelos 
descendentes.  

O fornecimento de energia elétrica em Curitiba continuava precário o 
que obrigou a substituição da velha máquina a vapor de 20 CV, por um equi-
pamento novo de 60 CV.                                                                                                       

 Em 1922, o piquenique da família na Estrada da Graciosa. Todos engravata-
dos e as mulheres com vistosos chapéus. No chão o farnel onde não faltou o frango 
assado. Da esquerda para a direita: Paulo; Affonso; Ida; Paula e Aloís. 

 O carro é um “Ford modelo T 1922”. 
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O carro não existe mais, mas o manual foi caprichosamente conservado. 
     
        

 
     Lucinda e Arthur                                            Elvira e Affonso 
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CARTA DE COMERCIANTE MATRICULADO. 
 
O código comercial brasileiro vigente na época era regido pela Lei nº. 566 de 

25 de Junho de 1850.    
Art. 4º Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que 

este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum 
dos Tribunais do Comércio do Império e faça da mercancia profissão habitual.  
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Art. 7º Os negociantes que se acharem matriculados na Junta do comércio são 
obrigados a registrar o competente título no tribunal do seu domicílio, dentro de quatro 
meses da sua instalação: podendo o mesmo Tribunal prorrogar este prazo a favor dos 
comerciantes que residirem em lugares distantes.   

   
O teor do documento, bem como as anotações no seu verso, conferem a Paulo 

os direitos e deveres de COMERCIANTE MATRICULADO.  
Data do despacho: 20 de Novembro de 1919.  
Data da matrícula: 25 de Novembro de 1919. 
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Neste Alvará, assinado pelo prefeito JOÃO ANTÔNIO XAVIER, em cinco 
de Março de 1918; Paulo é autorizado abrir uma confeitaria na Avenida Luiz 
Xavier nº. 16. É provável que a idéia fosse aproveitar o local central, para ali 
também vender os produtos da fábrica recentemente transferida para o “Alto do 
Cabral”. Não há maiores informações que permitam confirmar, se essa confei-
taria foi realmente instalada.   
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    .  Em seis de Fevereiro de 1923, o ingresso no Clube Curitibano.  
       Não foi possível confirmar a efetivação do seu ingresso no clube. 

 Em sete de Março de 1923, o “Atestado de Boa Conduta”, preparativo para a 
segunda viagem à Europa.   
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Na Europa, uma “esticada” até Veneza e a obrigatória foto com os pom-
bos na Praça de São Marcos. (1923)  

 
Em Abril de 23, Paulo e Ida já se encontravam na cidade de Hamburgo. 

Na Alemanha a situação econômica era caótica. Uma inflação galopante asso-
lava o país. O valor do Marco alemão, em níveis baixíssimos favorecia o câm-
bio com outros países inclusive o Brasil. Paulo além da compra de máquinas e 
equipamentos novos para a sua fábrica, também comprou muitos objetos de 
uso doméstico, inclusive roupas pessoais e de cama, mesa e banho.  
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Todos os gastos dessa viagem estão cuidadosamente documentados 
com notas e recibos.  

Pelos documentos de compras, daria para refazer o itinerário do casal Grötzner 
na Alemanha. Alguns exemplos de cima para baixo: 

CARL SASS – Hamburgo – Fabricação de roupas de cama e acolchoados. 
Hotel e Restaurante Hoeritzsch – Dresden – Estação Ferroviária. 
Emil Goldmann – Loja especializada em Decoração, Confecção e Chapéus. 
Hotel Monopol – Leipzig – Em frente ao portão III da Estação Ferroviária. 
Augusto Nicolai – Berlin - Artigos de aço “Solingen”- Venda de Armas. 
Casa das sedas P. Brandt – Hamburgo – Tecidos de Seda e Lã – Confecções 
Peek & Cloppenburg – Berlin – Casa especializada em roupas masculinas. 
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Catálogo geral da firma RUDOLPH SCHEFFUSS, de Hamburgo. 
A visita à empresa Scheffuss, foi com certeza o principal objetivo da via-

gem de Paulo Grötzner à Alemanha. Na época uma das maiores, senão a mai-
or fábrica de máquinas  para a indústria de panificação, Scheffuss foi durante 
muitos anos o principal fornecedor da Fábrica Lucinda. 

 Em seguida o catálogo geral, de 1915, que traz a data da mudança para 
o Cabral: 1912. 
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Catálogo geral:  A capa: 
No desenho em perspectiva dos prédios da fábrica, da para visualizar a 

expansão já havida. Bem à direita a edificação antiga e à esquerda os prédios 
novos. 
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A apresentação. 
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Índice geral.    
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Bem no fundo em pé, Affonso filho de Paulo Grötzner.   
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Affonso comandando o variador de velocidade de polias cônicas para 

ajustar o tempo de passagem no forno contínuo.    
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Bancos de baterias: Destinadas à iluminação noturna da própria fábrica 

e da residência de Paulo Grötzner.   
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A máquina a vapor inglesa “Buston” de 20 CV, produzia energia mecâ-

nica e elétrica para toda fábrica.  
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Foto do escritório da Fábrica Lucinda. No fundo, de boné, Paulo. Sentado 

ao seu lado o filho Alois.  
 
                              FIM DO CATÁLOGO GERAL.  
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A locomóvel “Buston” de 20 CV, logo teve sua capacidade esgotada. Para 

substituí-la foi importada de Alemanha uma máquina a vapor estacionária com 
52 CV efetivos; marca “Frida”, fabricada pela Maschinenfabrik Badenia, na ci-
dade de Weinheim – Baden. 

A instalação da máquina exigiu uma construção de alvenaria própria, com 
base de concreto para suportar o peso do equipamento. Foi localizado no cen-
tro geométrico da planta, pois na época a transmissão de força era mecânica. 
A energia elétrica gerada, de corrente contínua, foi usada somente para ilumi-
nação. 
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Vista aqui em planta e corte longitudinal. A máquina “Frida” forneceu 

energia para a Fábrica Lucinda por mais de trinta anos.  
 
Alguns anos após a morte do fundador, o combustível (Lenha) usado para ali-

mentar sua fornalha foi escasseando nas proximidades de Curitiba. A companhia For-
ça e Luz do Paraná, estendeu sua rede de distribuição de energia elétrica através dos 
bairros da cidade, a preços competitivos. A “Frida” foi aposentada e causou um cho-
que emocional no bairro do Cabral. Silenciou o apito que anunciava o início das ativi-
dades às sete horas da manhã; a hora do almoço as onze e ao meio dia e o encerra-
mento as cinco hora da tarde. A vizinhança programava seus horários, pelos apitos da 
fábrica. Os protestos levaram à instalação de uma sirene. 
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O passaporte de Paulo Grötzner, emitido em 6 de Março de 1923, permite 
estabelecer o itinerário seguido na sua viagem à Europa. 

Já no dia sete de Março, Paulo obteve o visto do Consulado Italiano em 
Curitiba, para a permanência na Itália.  
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Em seis de Abril do mesmo ano, recebia na Embaixada Alemã, no Rio de 

Janeiro o visto de permanência para a Alemanha, válido até o dia 15 de Se-
tembro de 1923. Os carimbos atestam a chegada no dia 28 de Abril, na frontei-
ra Austríaca e a saída de Hamburgo no dia 9 de Agosto de 1923. 

 
O visto de permanência na Áustria, cancelado leva á conclusão que o ca-

sal Grötzner viajou de Veneza até Hamburgo de trem, atravessando o país nos 
dias 27 e 28 de Abril. Ida Grötzner acompanhou o marido com um passaporte 
próprio, com anotações idênticas. 
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Saída do Brasil em 6 de Abril; chegada em Gênova no dia 23 de Abril. Sa-

ída da Itália em 27 de Abril. Passando direto pela Áustria, com paradas em di-
versas cidades alemãs, chegaram a Hamburgo no dia 7 de Maio, onde perma-
neceram até o mês de Agosto. Nesse período visitaram Berlim, Leipzig e ou-
tras. No dia 3 de Agosto apresentaram-se as autoridades alemãs para o visto 
de saída. Embarcaram de volta ao Brasil em 9 de Agosto de 1923. 

Não há registro de data da chegada de volta à Curitiba.  
Pelas lembranças cuidadosamente guardadas por vó Ida, ficamos saben-

do que a viagem para a Europa foi no navio italiano "Giulio Cesare” e a volta no 
alemão “Cap Norte” da Companhia Hamburg Süd. Ver a página seguinte. 
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Cardápios das refeições servidas a bordo.  
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O casamento da filha Lucinda em 10 de Julho de 1920. 

 
 

 
O casamento do filho Aloís em 1922.   
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Casamento do filho Affonso em 29 de Novembro de 1924.   

  
Churrascada no bosque do Cabral: Por estimativa realizada em 1915, entre as 

pessoas em pé, a quinta é Paulo e ao seu lado Ida. Adiante em frente à segunda ár-
vore estão Bertha e João Haupt. Entre as moças sentadas: Anna Hofmann, Geni 
Röhrig, Paula Weigert, Rosinha Röhrig e a penúltima de vestido escuro, minha mãe 
Elvira Haupt então com dez anos de idade. O garoto deitado bem no centro de camisa 
branca é o Affonso João Haupt. Participam seis músicos.  
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     O balanço anual de 1926 e o curioso lançamento do burro que morreu. 
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A história do “burro que morreu”, tem uma explicação: Na época a empre-
sa, mantinha uma frota de veículos tracionados por cavalos, mulas e burros. 
Vendedores viajantes usavam cavalos para montaria e burros para carregar 
mostruários.  

Nota de compra de “um burro manso de carro e montaria” Fritz era o irmão mais novo 
de Paulo. Infelizmente sem data. 
 

 
Foto do bairro do Juvevê, tirada do Alto do Cabral, do local onde por hoje 

passa a Tr. Flávio Luz. A rua em diagonal da direita para a esquerda no senti-
do bairro-centro é a João Gualberto. Cartão Postal do fotógrafo Armin Henkel 
de 1923.  

 



  209 

 
No dia 17 de Abril de 1927, meu batizado foi comemorado com uma re-

cepção no bosque da Fábrica Lucinda. Patrocinado pelo Vô Paulo: Almoço 
com churrasco ao meio dia e à tarde um “caffe und kuchen” (café com cuque) 
obedecendo nossas tradições germânicas. Foi no domingo da Páscoa. Era 
também o aniversário da minha mãe, que estava completando vinte e dois 
anos. No dia anterior havia nascido minha prima Ruth Grötzner. Portando não 
faltaram motivos para comemorações. 

 
Da esquerda para a direita vemos: 
Em pé: Paulo Grötzner; Affonso Grötzner; Carlos Heller; Anna (Hoffmann) 

Heller; Elvira (Hatschbach) Jasper; Affonso João Haupt; Rosinha Röhrig; Metta 
(Hauer) Röhrig; Genny Röhrig; Leopoldo Röhrig; João Haupt; Ida (Hauer) 
Grötzner; Hellene Hatschbach; Albino Hatschbach; Emma (Müller) Juksch e 
João Francisco Juksch.    

Sentadas: Carolina (Richter) Hatschbach; Júlia (Hatschbach) Juksch; 
Bertha (Juksch) Haupt; Elvira Haupt Grötzner e Guilhermina (Hatschbach) 
Hauer. 

Sentados no chão: Lourivaldo Grötzner; Walther Hatschbach; Mausi Jas-
per; Mercedes Haupt; Rodolfo Juksch; Elísio Juksch e Raul Juksch. 

Bem na frente: Lílian Juksch e Paulo Affonso Grötzner.  
 
Segundo relato escrito por minha mãe no meu “Livrinho de Batizado” frei 

Josef, franciscano que me batizou também esteve presente na festa, mas já 
tinha se retirado no momento da foto. 

A fotografia acima e várias outras foram da autoria de Aloís Grötzner. 
O relato termina dizendo “Já era noite fechada quando os últimos convi-

dados se retiraram”. 
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A década de 1920, pródiga em acontecimentos importantes na vida de Paulo 

Grötzner encerrou-se com a inauguração em 1929, da nova residência da Rua Dr. 
Muricy na esquina da Rua Augusto Stelfeld. (Vila Ida II) 

  Em Maio de 1930, a autorização para as obras complementares: O calçamento 
do passeio em volta da “Vila Ida”.  
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Em Abril de 1933, Paulo providenciou seu novo título de eleitor. Foi sua 

última fotografia. A morte o pegou antes que pudesse usá-lo. 
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PAULO GRÖTZNER morreu do dia 13 de Outubro de 1933. Estava pronto para 

usufruir a colheita do seu trabalho, semeado com muito suor durante mais de vinte 
anos. A fábrica, modernizada produzindo satisfatoriamente. A família progredindo, 
netos nascendo saudáveis. Muitos planos ainda em mente; nunca estivera doente 
antes. Permaneceu hospitalizado por pouco mais de dez dias. 
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EPÍLOGO.  
 
Quem se prende ao passado, perde o futuro. 
Winston Churchill (1874/1965).  
 
Aqui termina a saga de um pioneiro. 
 
 A morte quase que repentina de Paulo Grötzner criou para a Fábrica 

Lucinda uma sucessão sem a participação do sucedido o que foi, é e sempre 
será um problema grave para uma empresa. 

Nenhum dos descendentes de Paulo herdou a sua fabulosa ousadia de      
empreendedor. 

Em cinco de Julho de 1934, a Junta Comercial do Paraná, registrava o 
primeiro Contrato Social, com o nome de Groetzner & Irmão.  

A administração dos irmãos foi diligente e de muito, mas muito trabalho. 
Havia dívidas a pagar que foram pontualmente honradas. A produção e o fatu-
ramento foram mantidos por bom tempo. Todavia o acompanhamento do que 
ocorria no mundo empresarial foi sempre tímido; quase inexistente.  

A terceira geração, na qual me incluo, teve pouquíssimas chances de se 
manifestar. Quando o fazia não era ouvida. 

A Fábrica Lucinda não alcançou o futuro. 
Em 1967, um ano após o falecimento do meu pai, retirei-me da empresa 

para me dedicar a outra atividade. Tempos depois vendi minha participação 
acionária para meu irmão Rubens. Sei pouco do que ocorreu após. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia aérea dos prédios da Fábrica Lucinda na década de 1950. A 

Avenida Anita Garibaldi estava sendo asfaltada. Bem à direita a “Vila Ida I”, 
projeto de arquiteto toscano, que foi desastradamente demolida pouco tempo 
depois, da data desta foto.  
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                IDA HAUER GRÖTZNER, na foto com 81 anos de idade. 
 
Vó Ida viveu mais trinta anos depois da morte do marido. Viu-se obriga-

da a vender a “vila” dos seus sonhos. Voltou a morar no seu apartamento da 
Avenida Luiz Xavier. Mais tarde construiu uma casa no Bairro do Cabral, para 
ficar perto dos filhos e netos. Bem no final da sua vida passou viver no “Bom 
Retiro Santa Cruz”, entidade dirigida pelas Irmãs da Divina Providência, que 
abrigava mulheres idosas. Morreu no dia 16 de Agosto de 1963 com 86 anos 
de idade. 

 
Nas comemorações do ”cinquentenário” da Fabrica Lucinda, em Dezembro de 

1962: Alois, Vó Ida, Affonso e Afonso Neto. Ultima foto de Ida; faleceu no ano seguin-
te. 
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O cinqüentenário foi na verdade a comemoração dos cinquenta anos da mu-
dança da Padaria Lucinda, do centro da cidade para o bairro do Cabral. Isso, conforme 
a tradição oral teria ocorrido oficialmente em 12 Dezembro de 1912 passando então a 
chamar-se Fábrica Lucinda. 

No dia 20 de Novembro de 1912, o jornal Der Kompass publicou em alemão o 
anúncio acima: “Foguista” Para admissão imediata, procuro um foguista que também 
saiba operar uma locomovel. Dou preferência a homem casado. Mais informações na 
fabrica de biscoitos de Paulo Grötzner- Alto Cabral”.  

O que comprova a época da mudança do centro para o bairro. 
 

A Padaria Lucinda foi fundada no dia 17 de Julho de 1899 (Ver o “Alvará” na 
pagina 43). 

 
A RUA PAULO GROETZNER. 
Em 1948 o então vereador ELIAS KARAM, requereu e obteve a nominação de 

uma Rua em Curitiba, com o nome de Paulo Groetzner, e deveria ser a primeira para-
lela à Rua Campos Sales no Bairro do Cabral. Verificou-se porem que essa rua já ti-
nha outro nome e assim o assunto caiu no esquecimento. Todavia a lei municipal nº. 
104/48 ficou em aberto. 

Em 1984 o vereador RAFAEL GRECA DE MACEDO, visando reparar o que 
chamou de “uma injustiça” encaminhou o projeto de lei nº. 60/84, propondo uma reda-
ção à lei anterior.  
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: 
      Mensagem do Vereador Greca, dirigida à minha mãe Elvira que acompa-

nhou o documento da página anterior  
       

 
       A Rua Paulo Groetzner, nas proximidades da Siemens na Cidade Industrial. 
 
                                    Detalhe.                                 
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       Localização da Rua "Paulo Groetzner” na Cidade industrial de Curitiba. 
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LEMBRANÇAS DO PASSADO.   
Objetos guardados pela família. 

 
  Relógio de bolso que teria pertencido a Aluisius Antonius Grötzner. Em caixa 

de prata, não tem marca, nem qualquer indicação de procedência ou data.   

   
             Amperímetro: Aparece no painel elétrico da página 160.    
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Máquina de calcular: “Schubert”  
 

Máquina de somar: “Victor”.  
Peças remanescentes do escritório da fábrica. 
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A fechadura do portão principal da fábrica. (1912) 

O relógio do apito: Marca “Junghans”. Comandou por muitos anos os horários do início 
e final das jornadas de trabalho. Ainda tem condições de funcionamento. 
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Lampião a querosene: Marca “Sepulchre” fora importado da França. Ainda fun-
ciona. Foi usado na residência de Paulo e Ida. 
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Máquina rolhadeira usada na “Destilaria Lucinda”.  
 

   
FABRICA LUCINDA, TELEFONE: 1215.   
O serviço telefônico da época operava com o auxílio de telefonistas, às quais 
se pedia o número desejado.   
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GENEALOGIA. 
Os ancestrais: 
 
(1797 casamento) 
                       JOHANN GRÖTZNER  -  ELISABETH GRÖTZNER 
                                                             | 
                                         BERNHARD GRÖTZNER (1816 nascimento)  
(15/10/1833 casamento). 
                 BERNHARD GRÖTZNER  -  TEKLA BRINSCH GRÖTZNER 
                                                             |  
                      ALUISIUS ANTONIUS GRÖTZNER (1839 - 1886) 
                       
                    
                        DOMINIK HERRMANN – VERONICA HEINZE                           
                                                              I 
                             ANNA DOMINIK HERMANN (1847 – 1921)  
                                                              |  

                                      PAULO GRÖTZNER 
                                                      (1873 -1933)  
                                           ___________________ 
 
          ANTON HAUER (16/05/1812) – FRANCISKA TEICHMANN HAUER 
                                                               |                     
                                         PAULO HAUER (1844-1880) 
                                         PAULINE WEIGERT HAUER 
                                                               |  

                                             IDA HAUER  
                                             (1877 – 1963)  

 
    Paulo Grötzner e Ida Hauer casaram-se no dia nove de Agosto de 1895. 
 
1. – PAULO GRÖTZNER (*15/05/1873 +13/10/1933) Casou com IDA (Nascida 
HAUER) GRÖTZNER (*25/03/1877 +16/08/1963). Tiveram quatro filhos: 
 
1.1. – PAULO GRÖTZNER JÚNIOR (*03/08/1896 +19/08/1896). 
 
1.2. – ALOIS GROETZNER (*02/08/1897 +07/09/1986) Foi casado com PAULA 
(Nascida WEIGERT) GROETZNER, (*10/03/1901 +14/02/1984) e tiveram cinco 
filhos: 
 
1.2.1 – LOURIVALDO GROETZNER (*05/06/1923 +23/12/1970).  
 
1.2.2 – GUILDA GROETZNER (28/06/1925).   
 
1.2.3 – RUTH GROETZNER (16/04/1927). 
 
1.2.4. – CARMEM  MERCEDES GROETZNER (*14/12/1929 +28/12/1930). 
 
1.2.5. – VALDA GROETZNER (15/02/1943) Casou-se com ARNOLDO KLAS 
NETO (05/10/1940) e tem dois filhos: 
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1.2.5.1 – MIRIAM KLAS (10/02/1968) casada com SERGIO AUGUSTO ETZEL 
ROTHERT (28/03/1968), e tem duas filhas: 
 
1.2.5.1.1. – ROBERTA KLAS ROTHERT (18/11/1995). 
 
1.2.5.1.2. – JÚLIA KLAS ROTHERT (14/01/2000). 
 
1.2.5.2. – ARNOLDO KLAS JÚNIOR (19/04/1971) casado com KARINA 
MICHELI  LOPES FABRI (18/08/1974), e tem dois filhos: 
 
1.2.5.2.1. – LEONARDO FABRI  KLAS (18/09/1998). 
 
1.2.5.2.2. – MANUELA FABRI  KLAS (27/09/2002). 
 
1.3. – AFFONSO GRÖTZNER (*21/04/1899 †22/01/1966) foi casado com 
ELVIRA HAUPT GRÖTZNER (*17/04/1905 †15/11/1996). Tiveram três filhos: 
 
1.3.1. – PAULO AFFONSO GRÖTZNER (23/08/1925) É casado com LUIZA 
REGINA SARTORI GRÖTZNER (17/11/1930). Tem um filho: 
 
1.3.1.1. – AFONSO GRÖTZNER NETO (04/06/1955) é casado com BEATRIZ 
DE BITTENCOURT GRÖTZNER (07/08/1957) Tem três filhos: 
 
1.3.1.1.1. – MARIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (22/11/1984) casada 
com MURILO DE AZEVEDO SCHNEPER (15/06/1988). 
 
1.3.1.1.2. – LUCIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (03/09/1990). 
 
1.3.1.1.3. – GUILHERME DE BITTENCOURT GRÖTZNER (06/04/1997).  
 
1.3.2. – RUBENS ALBINO GRÖTZNER (*08/12/1928 +11/06/1990), foi casado 
com MAFALDA GRÖTZNER (29/03/1938 + 18/11/2019) e tiveram três filhos: 
 
1.3.2.1 – CARLOS ROBERTO GRÖTZNER (04/07/1957).  
 
1.3.2.2. – SONIA REGINA GRÖTZNER (16/08/1958).  
 
1.3.2.3. – JOÃO AFONSO GRÖTZNER (16/05/1962) é casado com LICIANE 
SPIES GRÖTZNER (17/03/1972), e tem um filho: 
 
1.3.2.3.1. – LUCAS SPIES GRÖTZNER (07/03/1999). 
 
1.3.3. – VERA MARIA GRÖTZNER HUNGRIA (16/08/1933) foi casada com 
HONÓRIO PETERSEN HUNGRIA (*25/03/1927 +28/01/2012), e tiveram quatro 
filhos: 
 
1.3.3.1. – FÁTIMA REGINA HUNGRIA GUEDES (04/08/1957) é casada com 
MÁRIO PENNA GUEDES JÚNIOR (29/04/1956), e tem dois filhos: 
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1.3.3.1.1. – GABRIEL HUNGRIA GUEDES (06/10/1982). 
 
1.3.3.1.2. – JÚLIA HUNGRIA GUEDES (03/04/1986).   
 
1.3.3.2. – FRANCISCO BICALHO HUNGRIA (13/09/1960). De casamento ante-
rior, três filhos. Do atual, com CELIA DAQUINO (19/10/1972) mais um: 
 
1.3.3.2.1. – DIOGO BARBALHO HUNGRIA (21/11/1985). 
 
1.3.3.2.2. – CAROLINA BARBALHO HUNGRIA (11/06/1987).  
 
1.3.3.2.3 – TAINÁ HUNGRIA (23/04/1995).  
 
1.3.3.2.4 – ALICE DAQUINO HUNGRIA (06/08/2003). 
 
1.3.3.3. – HONÓRIO PETERSEN HUNGRIA JÚNIOR (26/01/1966), é casado 
com SIMONE BURKOT HUNGRIA (26/04/1968) e tem dois filhos: 
 
1.3.3.3.1. – THAÍS BURKOT HUNGRIA (17/11/1999). 
 
1.3.3.3.2. – EDUARDO BURKOT HUNGRIA (12/12/2001).   
 
1.3.3.4. – MARCELO GROETZNER HUNGRIA (26/01/1968), casado com 
SIMONE CRISTINA DIAS HUNGRIA (14/03/1971) E TEM DOIS FILHOS: 
 
1.3.3.4.1. – VINICIUS DIAS HUNGRIA (11/02/2003). 
 
1.3.3.4.2. – ALANA DIAS HUNGRIA (14/02/2005). 
 
1.4. – LUCINDA GRÖTZNER (*15/08/1900 +22/01/1941), foi casada com 
ARTHUR WEISER (*26/12/1887 +14/04/1947). Tiveram dois filhos: 
 
1.4.1. – RAUL ERVINO WEISER (*17/04/1921 +17/11/2008) foi casado com 
CHARLOTTE PAULA (Nascida JANZ) WEISER (05/01/1921) e tiveram cinco 
filhos: 
 
1.4.1.1. – ERVINO RAUL WEISER (15/01/1946), casado com DULCE MARIA 
JOSÉ (Nascida SELBMANN) WEISER (14/11/1947) e tem quatro filhos: 
 
1.4.1.1.1. – CAROLINE ANDREA WEISER (*18/03/1975 +03/10/1979). 
 
1.4.1.1.2. – RICARDO AUGUSTO WEISER (23/11/1977). 
 
1.4.1.1.3. – EDUARDO ALFREDO WEISER (18/04/1980). 
 
1.4.1.1.4. – FREDERICO ALBERTO WEISER (11/02/1984). 
 
1.4.1.2. – PAULO ARTUR WEISER (22/06/1947) é casado com DAGMAR 
(Nascida BELGER) WEISER (04/10/1951), tem um filho: 
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1.4.1.2.1. – GUILHERME ALFREDO WEISER (12/04/1976). 
 
1.4.1.3. – REGINA AGNES WEISER (07/11/1949), tem dois filhos: 
 
1.4.1.3.1. – FELIPE ARTHUR WEISER (22/09/1982). 
 
1.4.1.3.2. – PEDRO AMADEUS WEISER (11/05/1990). 
 
1.4.1.4. – ELIZABETH MATILDE WEISER WATARI (16/10/1953), casada com 
MAKOTO WATARI (10/12/1956), tem uma filha: 
 
1.4.1.4.1. – PAULA MEGUMI WATARI (30/08/1988). 
 
1.4.1.5. – SILVIA ESTER WEISER (16/02/1958), do casamento com CLAUDIO 
SAMPAIO (07/08/1951) tem dois filhos:   
 
1.4.1.5.1. – JESSICA ELOISA SAMPAIO (03/04/1991). 
 
1.4.1.5.2. – OTÁVIO HENRIQUE SAMPAIO (23/10/1993).  
 
1.4.2. – MILTON ALCEU WEISER (05/06/1922 - 20/09/2019) Foi casado com 
PRIMEROZE FRUET WEISER (07/11/1925 – 08/05/2004), tiveram um filho: 
 
1.4.2.1. – PERICLES HENRIQUE WEISER (19/09/1949).   
 
           NOTAS FINAIS. 

 
Agradeço a todos que sempre com muito boa vontade colaboraram com 

informações e fotografias. 
Sou grato à minha mulher Regina, que me ajudou na revisão dos textos 

e com valiosas sugestões.  
Agradeço também à Professora de História Regina Schimmelpfeng de 

Sousa, que me cedeu recortes de jornais da época com notícias da família 
Grötzner. 

 
Criticas e sugestões serão sempre bem recebidas. Fatos olvidados e 

correções poderão ser editados em páginas adicionais ou incluídos em próxima 
edição.   
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         SUPLEMENTO. 
 
Durante o período de pesquisas preparatórias de compilação 

de textos, documentos e imagens para a produção da “A SAGA DE 
UM PIONEIRO”, isso ainda em 1996; recebi a visita do gerente de 
vendas de uma empresa alemã, que buscava distribuidores para 
seus produtos no Brasil. Na apresentação, troca de cartões de visita 
e a surpresa; o mesmo sobrenome: GRÖTZNER. 

Não conseguimos estabelecer algum grau de parentesco. Nos 
arquivos da igreja de Kalkow, faltam 40 anos de livros de registro, 
que foram destruídos por incêndios. 

 A única certeza: 
Temos ancestrais sepultados em um mesmo cemitério. 
Esse encontro casual promoveu minha aproximação com 

membros da família Grötzner na Alemanha. DIETRICH GRÖTZNER 
o visitante, na sua volta para a Europa, me pos em contato com 
ROSALIA GRÖTZNER HOPPE, pesquisadora genealógica da famí-
lia na Alemanha. Esta, com muita gentileza e entusiasmo, enviou 
informações valiosas e fotos antigas da região de Kalkau, hoje de-
nominada Kalkow, e situada no território Polonês. Recentemente 
Rosalia e seu marido participaram de excursão para a Polônia, visi-
taram a região dos nossos ancestrais e enviaram fotos atuais que 
merecem ser divulgadas, para encerrar com “chave de ouro”, esta 
biografia do meu avô. 

Aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez, a to-
dos que de alguma forma incentivaram e colaboraram com esta ini-
ciativa. 

Curitiba, 1º de Março de 2008. 
Paulo Affonso Grötzner. 
    
 

                      
                     Cartão de visitas. 
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ALBUM COLORIDO E CARTA, ENVIADOS POR ROSALIA GRÖTZNER HOPPE. 
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TRADUÇÃO DA CARTA DA PÁGINA ANTERIOR: 
 

Queridos Grötzners no Brasil, 
Eu e meu marido apresentamos-lhes, este pequeno álbum com imagens da 
terra dos seus ancestrais: “BELA SILÉSIA”. As imagens deste livro, evidente-
mente são atuais. Isto é, foram obtidas no setor polonês da Silésia. Mostram de 
forma extraordinária as belezas da terra silesiana. Isto é muito bom, pois permi-
te que vocês vejam de que lugares lindos seus antepassados emigraram no 
ano de 1872. Para nós a situação foi amargamente diversa. Como conseqüên-
cia da guerra 1939/45 e dos crimes da ditadura nazista, fomos vitimas de re-
vanchismos. Fomos expulsos da Silésia de maneira desumana. 
Porém, nossa ligação patriótica para com a Silésia permaneceu. 
Einbeck, 10 de Fevereiro de 1997.      
                                                          a: Rosalia Grötzner Hoppe 
                                                              Hans-Heinrich Hoppe.     

A sepultura de Carl Spoettel, sacerdote que assinou a certidão de batismo de 
Aloysius Antonius Grötzner, em 24 de Maio de 1872. ( ver pg. 7). 
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                    A Igreja de Kalkow atualmente. (Ver foto pg. 18). 
 

      Vista do pátio da Igreja, sobre a rua principal da cidade.   
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 A rua principal, no fundo a velha igreja.  
 

Casarões antigos convivendo com residências modernas.   
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Tranqüilidade rural. 
  

Memória. 



  235 

Religiosidade.    
 

A rua principal.    
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            São João Nepomuceno  
 
Santo mártir regional, nasceu em Nepomuk, na Boemia, atual República 

Checa em 1345. Foi pregador em Praga, na corte de Venceslau IV. 
 Confessor da Rainha negou-se a revelar ao ciumento Rei, segredos do 

confessionário. 
Segundo lenda, foi morto depois de torturado, tendo o seu corpo lançado 

no rio; em 20 de março de 1393. Seu dia comemorativo é 16 de Maio. 
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    São Francisco Xavier. 
 
Nasceu em 1506 - Foi discípulo de Santo Inácio de Loyola. 
Tornou-se o maior missionário da Companhia de Jesus. Seu dia come-

morativo é 16 de Dezembro. 
 
 Duas imagens centenárias conservadas na Igrejinha de Kalkow. 
  

                                  
                                  FIM 

 


