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CAPA:  
Fachada do prédio da Livraria Haupt, construído em 1909. 
Desenho do autor. 
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        No dia 29 de Novembro de 1924, João Haupt, presenteou 

sua filha Elvira, com o quadrinho acima reproduzido no tamanho na-

tural. Naquela data, João conduzira a sua “Mausi” até o Altar da Igre-

ja da Ordem, onde a esperava o noivo Affonso Grötzner. A mensagem 

é singela. Diz muito em poucas palavras. Foi guardada com muito ca-

rinho, e traduzida continuará a inspirar otimismo, perseverança e re-

signação, características inegáveis de JOÃO HAUPT.  
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HAB SONNE ! 

 

Hab sonne im Herzen 

obs stürmt oder schneit, 

ob der Himmel voll Wolken 

die Erde voll Streit,  

hab Sonne im Herzen 

dann komme was mag 

das leuchtet voll Licht dier  

den dunkelsten Tag. 

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ!  

 

Se no seu coração,  

você guardar um pouco  

da luz do Sol, mesmo que:  

O tempo não esteja bom 

e o céu coberto de nuvens; 

que lá fora na tempestade 

raios risquem a escuridão; 

e os homens na terra  

empenhados em guerra. 

Com o brilho do sol no seu 

interior, venha o que vier; 

haverá sempre uma luz 

para iluminar o mais escu-

ro, dos seus dias. 
 
Tradução livre da primeira estrofe 
da poesia, “HAB SONNE” 
Do poeta alemão: 
CÄZAR FLAISCHLEN(1864/1920) 
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PRÓLOGO.  

 

Eu tive o privilégio de ser o primeiro neto de João Haupt, portanto o 

que mais conviveu em sua companhia. Seus exemplos e ensinamentos mar-

caram muito a minha formação. Com ele apreendi gostar dos livros, da lite-

ratura e da arte. Ensinou-me a apreciar a música séria, sem desprezar a mú-

sica popular; conhecer a sua história, seus mestres e os seus instrumentos. 

Sua bondade e serenidade foram marcantes, em todas as fases da sua vida. 

A resignação com a longa doença da avó Bertha, que acabou com o seu lar, 

foi um exemplo: Jamais proferiu uma queixa. Nunca manifestou sentimen-

tos de revolta, apesar de visível o seu sofrimento. 

Com o falecimento da minha mãe, herdei um farto arquivo, com do-

cumentos, fotografias e cartões postais. Não é propriamente um arquivo 

organizado e catalogado. Ela simplesmente guardou tudo, de tal maneira 

que me foi possível, reconstituir um pouco do nosso passado; conhecer os 

nossos ancestrais, nossas origens e particularmente o nosso avô e bisavô 

João Haupt. 

Procurei complementar este trabalho com pesquisas em ofícios e ar-

quivos públicos, com a finalidade de determinar datas que possibilitem a 

continuação de pesquisas futuras. São minhas também as traduções do ale-

mão para o português de diversos documentos apresentados. O resultado de 

muitos meses de dedicação aí está para ser apreciado, comentado e em 

qualquer tempo, ser complementado com informações que tenham sido es-

quecidas, ou que devam ser corrigidas.  

 

Curitiba, 11 de Outubro de 2004. 

 

ADENDOS: 

Após o falecimento da tia Mercedes (10-11-2008), mais informações, 

documentos e fotografias chegaram às minhas mãos, através da filha Regi-

na Myrte; páginas 65 e 66. 

Nas páginas 25 e 26, informação sobre a chegada dos Haupt no Bra-

sil, conforme, relatado a mim pelo avô João e da documentação existente. 

Na página 27 informações obtidas no projeto: “Imigrantes”. 

Nas páginas 41 e 42 notícia sobre o compositor Haupt. 

Nas páginas 62 e 63: Anuncio da fundação, publicado no jornal local 

em língua alemã “DER KOMPASS”; no dia 22 de Abril de 1911. 

 

Curitiba, 13 de Março de 2015. 

Paulo Affonso Grötzner.  
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AS ORIGENS. 

 

No início do século 19 Josef  Haupt e sua mulher Clara, nascida Pus-

chman, viviam na cidade de Sternberg, Moravia, província na época per-

tencente ao Império Austro-Húngaro.  

A MORAVIA (Mähren, em alemão e Morava em tcheco) é uma re-

gião histórica que hoje faz parte da República Tcheca e está situada entre a 

Boêmia e a Eslovênia. 

Até o primeiro século AC. a Moravia era dominada pelos Celtas. 

Depois chegaram vários povos germânicos entre eles os Langobardos 

(Barbas longas). No século seis vieram tribos Eslavas. No início do século 

nove surgiu o Grande Reino da Moravia, logo destruído por uma invasão 

da Hungria. No 10º século foi anexada à Boêmia. Em 1182, o Imperador 

Frederico Barbarossa, concedeu à Moravia o título de Marquesado, ainda 

subordinado à Boêmia. 

Em 1526, juntamente com a Boêmia, a Moravia passou ao domínio 

dos Habsburgos, e ficou participando do Império Austro Húngaro até o fi-

nal da primeira guerra mundial (1914/1918). Em 28 de Outubro de 1918, 

com a fundação da Tchecoslováquia, passou a pertencer a esta nova repú-

blica.  

Atualmente, desde o dia 1º de Janeiro de 1993. Moravia e Boêmia 

são províncias da República Tcheca, um país independente, com 78.864 

km² e tem como capital da cidade de Praga, uma das mais antigas e belas 

cidades da Europa central. O país tem cerca de 11 milhões de habitantes, 

dos quais 1,3 milhões vivem na capital. 75% da população residem nas ci-

dades e 65% deles professam a religião Católica.  

A Universidade de Praga é uma das escolas superiores mais antigas 

da Europa, foi fundada em 1348 por Carlos IV, o Imperador do Santo Im-

pério Romano. As cidades Pilsen e Budweis, ensinaram ao mundo as recei-

tas das boas cervejas.  
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Mapa da época (1860), imagem retirada de Atlas que pertenceu ao então estu-

dante Rudolf Haupt. No destaque as cidades de Sternberg e Olmütz, esta era a sede da 

diocese. Bem à esquerda Praga e na parte de baixo, Viena a capital do Império.   
 

No dia nove de Março de 1840, Josef e Clara Haupt tiveram um filho 

que batizaram também com o nome de Josef (José-Pronuncia-se: iosef). 

 

A certidão de nascimento e batizado, exibida na próxima página in-

forma mais o nome o oficiante: Padre Vincenz (Vicente) Kutschera, pároco 

da Igreja de Domeschau. Os nomes dos avôs: Josef Haupt, Benedikt Pus-

chmann e Johanna Puschmann nascida Berger. Foram padrinhos: Johann 

Puschmann e sua mulher Magdalena. A parteira foi Paulina Lohner, RG 34. 
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Esta certidão foi emitida em 17 de Outubro de 1892, aparentemente 

com o objetivo de conseguir o passaporte para a viagem ao Brasil. A es-

tampilha oficial de 50 Kr (Cinquenta coroas) é do Império Austro Húnga-

ro. Foi extraída do Livro de Nascimentos e Batizados; tomo I pág. 177 da 

Igreja Católica Romana paróquia de Domeschau, Decanato de Sternberg, 

Diocese de Olmütz, Moravia.  
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São poucas as informações disponíveis do casal Josef Haupt e sua 

mulher Adelheid (Adelaide). 

Naquela época o Império Austro Húngaro tinha cerca de 35 milhões 

de habitantes: 33% Alemães; 22% Tchecos; 15% Polacos; 12% Ucrania-

nos; 5% Eslovacos; 3% Italianos; 3% Servo-croatas e 7% de outras nacio-

nalidades. Alemães e Tchecos formavam a maioria. Nas escolas ensina-

vam-se as duas línguas. Impressos oficiais eram redigidos igualmente em 

dois idiomas. Exemplo disso é o “Wanderbuch” de Josef Haupt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
WANDERBUCH: Emitido em obediência ao Diploma de 24 de Fevereiro de 

1827 e respectivas alterações posteriores. 
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O Wanderbuch é um tipo de Carteira Profissional de Menor Apren-

diz, que o portador utilizava dos 16 aos 18 anos, quando simultaneamente 

apreendia um ofício. No passado geralmente o menor ficava residindo na 

casa do mestre e era tratado com pessoa da família. As anotações feitas na 

Carteira valiam como recomendação de capacidade profissional.  

 

 

 Na pág. 2, o nome, local e data do nascimento, religião, nacionali-

dade, profissão: aprendiz de tecelão, estado civil, estatura, cor dos olhos e 

dos cabelos, sinais característicos e assinatura do portador. Validade do do-

cumento: Dois anos. 

Pág.3, Obs.”Recomenda-se a todas as autoridades nacionais e estran-

geiras que permitam a livre circulação do portador, prestando ao mesmo 

todo o apoio necessário”. O documento foi requerido no dia 16 de Março 

de 1856 e entregue ao interessado em 31 de Março de 1856. 

Assinado por Göda. Leva o carimbo da Monarquia. 
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  O regulamento e as instruções do Wanderbuch impressas em alemão e tcheco 
 

Como em nossa legislação trabalhista, “Wanderbuch” (poderíamos 

chamá-la de Caderneta itinerante) Deveria ser entregue ao empregador 

para as anotações de entrada, saída e aproveitamento. A perda ou extravio 

do documento exigia imediatas e complicadas providências ,para a emissão 

de segunda via e a falsificação ou o mau uso previam severas punições.   

Um panfleto que circulou no final do século 18, na região da Silésia 

diz o seguinte: ”Todos os procedimentos no exercício de uma profissão 

só poderão ser honrados, se o aprendiz começar cedo a exercitar-se na 

obediência ao seu mestre, como se este fosse seu pai. E você mestre, es-

teja sempre atento às suas obrigações: O aprendiz é seu subordinado 

para ensinares-lhe o ofício, cuidar do seu espírito e do seu corpo, como 

determinam as leis e conforme os desejos de Deus... e você deverá pres-

tar contas disso, portanto cuidará desse aprendiz como se ele fosse seu 

próprio filho. Saiba que você mestre, deverá dar bom exemplo para 

sua mulher, seu filho, seu aprendiz, seus colegas e todos os seus subor-

dinados”.  

A validade do documento de Josef foi renovada em 1858 para mais 

um ano. 
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As anotações começam na pág. 8 em cinco de Junho de 1856, e ter-

minam na pág.17 em 14 de Abril de 1858. Josef estagiou em Brünn; Ni-

kolsburg; Viena; Linz; Urfahr, Steyr; Salzburg e Gratz. Após a prorrogação 

permaneceu por um ano em Jägerndorf.  
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Josef Haupt, nas páginas finais do seu “Wanderbuch”, registrou de 

próprio punho, informações preciosas: 

         “Eu me casei no dia 22 de Agosto de 1864”. 

No dia 6 de Outubro de 1865, à noite às 11h15min, chegou ao mun-

do CARL (Carlos). 

Em 31 de Março de 1867, às 12h30min, nasceu RUDOLF (Rodolfo).  

No dia 10 de Agosto de 1868, à tarde as 04h00min, nasceu 

HUBERT (Huberto). 

Hubert morreu no dia 7 de Março de 1869, à tarde as 07h00min. 

MARIA WILHELMINE (Maria Guilhermina), nasceu na manhã 

do dia 20 de Abril, as 03h00min. Foi batizada no dia 21 de Abril de 1870. 

Maria Wilhelmine morreu no dia 2 de Julho de 1871. 

HEINRICH (Henrique) nasceu em 27 de Maio de 1872, à noite as 

08h00min. Foi batizado no dia 29. 

Heinrich morreu no dia 31 de Julho de 1872, à 01h00min da tarde. 

No dia 7 de Janeiro de 1875, nasceu FRANZISKA (Francisca). Foi 

batizada no dia 10. 

Franziska morreu no dia 3 de Abril de 1875. 

“JOHANN (João) nasceu no dia 24 de Dezembro de 1875, as 

05h30min da manhã”.  
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Portanto, Johann foi o filho caçula de uma família de sete irmãos. 

Carl o mais velho, teria sido vítima de excepcionalidade e viveu internado 

em instituição especializada. Não há registros escritos deste fato. Rudolf 

(Rodolfo) o segundo filho, emigrou para a América do Norte. 

 Na última página do Wanderbuch, há uma anotação, aparentemente 

com a letra de João: ”Rudolph Haupt, casado com Anna Haupt; filhos: 

Aloisia nascida em 30 de Abril de 1891; Adelheit nascida em 10 de De-

zembro de 1892 e Rudolf nascido em 25 de Agosto de 1894”. Fica a dúvida 

se Rudolph emigrou solteiro ou se já saiu da Moravia casado com os três 

filhos. 

Do período que vai de 1875 até 1892, salvo algumas fotografias, não 

se tem notícias da família Haupt. Josef, provavelmente exercendo a sua 

profissão de tecelão; os meninos na escola preparando-se para o futuro e a 

“Oma” Adelheid cuidando do seu lar, na bonita e tranquila Sternberg. 
 

Sternberg – Moravia - Rua da Câmara Municipal. ((Este cartão foi enviado pelo profes-

sor de música Johann Gebauer em 1926), que perguntava a João se continuava tocando 

Cítara). 
 

A família Haupt, no Brasil manteve uma intensa troca de correspon-

dências com os parentes e amigos, que ficaram na Europa. São na maioria 

cartões postais, que hoje permitem visualizar imagens com mais de cem 

anos de idade. São centenas não só de Sternberg, como também de Olmütz 

a sede da província e de outras cidades vizinhas. Foi difícil fazer uma sele-

ção, pois todas mereciam ser divulgadas. 
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       Sternberg – Praça Príncipe Johann Liechtenstein. 

     O verso do cartão acima.  

 

Foi enviado por Adelhaid Haupt em 1912: 

 

Querido filho, 

 

A carta que você mandou, alegrou-me muito. Manifesto a minha gra-

tidão e envio minhas cordiais saudações a você e á sua querida família. 

Da sua Mãe. 

Sternberg, 1º de Janeiro de 1912.  
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A Igreja de Sternberg.    
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Olmütz (Em Tcheco: Olomouc) a sede da província, vista da Praça da Prefeitura.  

                  Olmütz: O famoso Relógio Astronômico 
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Cartão recebido por João; foi postado no dia 4 de Abril de 1900, chegou ao 

Rio no dia 20 de Maio e em Curitiba no dia 1º de Junho. 

“Meu bom amigo! Recebi ontem o belo cartão que me enviou. Obri-

gado. Saudações do seu amigo Josef Neckel.”  
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Cartão recebido por Josef. Expedido em Sternberg no dia 27 de Dezembro 

de 1901 e recebido em Curitiba no dia 18 de Janeiro de 1902. 

“O novo caminho do Príncipe – Moravia – Áustria.”  

“Prosit Neujahr! (Feliz ano novo) Obrigado pelo calendário. Espero 

que todos estejam bem. Com as saudações de João e Theresa Schönbra.”  
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Foto de 16 de Agosto de 1892 em Sternberg poucos meses antes da vinda ao Brasil. 

Johann com 16, Adelaide com 51 e José com 52 anos. 
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São desconhecidos os motivos que levaram os Haupt a emigrar. As 

muitas etnias que compunham a monarquia Austro Húngara e as seculares 

disputas políticas da região, certamente contribuíram para que inúmeros 

cidadãos se dispusessem a procurar ambientes mais acolhedores e tranqui-

los. Os acontecimentos que ocorreram posteriormente justificam o êxodo. 

O casamento imperial desgastou-se e levou a separação. O príncipe herdei-

ro Rudolf cometeu suicídio em 1889. 

 A imperatriz Elisabeth, a Sissi, foi assassinada em 1898, na cidade 

de Genebra pelo anarquista italiano J. Luccheni. No dia 28 de Junho de 

1914, o príncipe herdeiro Franz Ferdinand e sua mulher Sophie, foram 

mortos a tiros pelo terrorista bósnio Gvrilo Princip. Em Julho do mesmo 

ano começou a primeira grande guerra com toda sua catastrófica conse-

quência. Quem ficou longe agradeceu a Deus.  

  
A família Imperial da Áustria: Francisco José, Elisabeth e as princesas Sofia e Gisela.  

 

Esta foto está entre os guardados de Josef Haupt com a observação 

no verso; ”Fotografia em meu poder a muitos anos”.    
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O PASSAPORTE DE JOSEF HAUPT.       

Nº. 791- Em nome de sua majestade Francisco José I, Imperador da Áustria, Rei 

da Boêmia etc. e Regente Apostólico da Hungria. Passaporte para Josef Haupt; profis-

são: Tecelão; natural de Sternberg – Moravia. Nascido em 1840, estatura média, rosto 

oval, cabelos e olhos castanhos, boca e nariz proporcional, sinais particulares: Não tem. 

O mesmo viajará através da Áustria com destino à América. Validade: Um ano. 
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. 

Pág.4- Relaciona os acompanhantes 

              Nomes – parentes – origem – idade – profissão - características.  

Adelheid Haupt-esposa-Sternberg-1841. 

Johann Haupt-filho-Sternberg-1875. 

  

Este documento contradiz a informação tradicional, de que o filho 

Rudolf, teria vindo também ao Brasil, para daqui, por não ter gostado do 

que viu transferir-se para os Estados Unidos.  
 

O visto de saída: 21 de Outubro de 1892        Visto de entrada: 10 de Dezembro de 1892 

Sternberg-Morávia.                                          Rio de Janeiro-Brasil. 
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Visto para o retorno ao país de origem              Prorrogação para mais três anos 

Consulado em Curitiba: 27 de Julho de 1897    Sternberg: 9 de dezembro de 1903   

 

 Na volta ao Brasil, o visto do Consulado em Curitiba. 11 de Abril de 1904. 

Do Rio de Janeiro, os Haupt viriam para Curitiba. (*)  

Tudo indica que a escolha da capital do Paraná, ocorreu pelo fato que 

aqui já viviam patrícios conhecidos da velha pátria.  
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Aloys Carl Frank, filho de Benjamin Frank, já havia se fixado em 

Curitiba em 1888. Aqui ficou conhecido como Maestro Carlos Frank. A 

cidade tem uma rua com seu nome. A família Frank era natural de Römers-

tadt cidade vizinha de Sternberg. Benjamin foi mestre tecelão, tal como Jo-

sef. Carlos foi instrumentista e professor de música, assim como Johann. A 

grande amizade entre as famílias sugere a ligação. 

Mapa da época 

Como já foi citado, Josef  Haupt voltou á Sternberg em 1899, retor-

nou a Curitiba em 1904. O passaporte Austríaco esta sem anotações depois 

desta data. Adelheid Haupt jamais se aclimatou no Brasil, sofria dores de 

cabeça terríveis e constantes. Tinha saudade do filho que ficara na Moravia. 

À conselho médico o casal Haupt voltou para a Europa. Não existem 

registros que permitam determinar a data deste retorno definitivo. 

 

 

(*) - Conforme consta no passaporte de Josef; a família Haupt, che-

gou ao Brasil, desembarcando no porto do Rio de Janeiro, tendo se apre-
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sentado no consulado Áustro-húngaro no dia 10 de Dezembro de 1892. 

(Ver pg.22).  

Naquela época não havia uma comunicação fácil, por terra, entre o 

Rio de Janeiro e Curitiba. Navios pequenos, da navegação costeira trans-

portavam os passageiros desembarcados no Rio e em Santos, para os por-

tos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Desterro (hoje Florianópolis) e 

Rio Grande.  

Nessa viajem pela costa brasileira, Johann então com 16 anos, o 

desconhecimento da língua, e a falta de um interprete, acabou por levá-los, 

equivocadamente, à cidade portuária de Rio Grande RS; onde a família 

Haupt permaneceu apenas, pelo tempo necessário para conseguir as pas-

sagens de volta para Paranaguá, e então pela ferrovia, vieram para Curi-

tiba.   

No dia Sete de Setembro de 1893, Johann Haupt, já com 17 anos, 

aparece como violinista, na fotografia da orquestra sinfônica, que abri-

lhantou as comemorações da inauguração da Catedral de Curitiba, naque-

la data. (ver foto pg. 38).    

Conforme consta na história da Catedral, essa orquestra já se reu-

nia para ensaios, durante muitos meses antes da datada da sua inaugura-

ção. Portanto entre a data da chegada dos Haupt ao Rio de Janeiro, e a 

vinda a Curitiba, resta um espaço de tempo de no máximo três meses.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A estação ferroviária de Paranaguá, construída em 1881. Cartão postal da época.  
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Após muitos meses de pesquisas, consegui estes apontamentos reti-

rados de Livros de Registro de Imigrantes, conservados no Rio Grande do 

Sul.  

Além das restrições citadas, será bom lembrar que os escreventes 

anotavam o que ouviam, ou imaginavam ter ouvido, ninguém conferia e 

assim foram perpetuando-se erros de nomes e sobrenomes. 

Há divergências no sobrenome “HAUP”, no nome “JOHAN” e idade 

de “ADELAIDE”; porém existem também coincidências impressionantes 

com dados do passaporte dos Haupt e também com a tradição oral.  

Que cada um faça sua interpretação.     
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Josef, ainda em Curitiba comprou um imóvel na Rua Xavier de Mi-

randa, que logo mudou para Rua da Assembleia e hoje é Carlos de Carva-

lho. 

A escritura anterior: 13 de Setembro de 1898.     
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Escritura de compra de Josef Haupt: 21 de Novembro de 1898.  
 

O investimento feito há cento e seis anos passados perdura até a atua-

lidade. 
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Em Abril de 1926 o imóvel foi transferido para João Haupt conforme a averbação aci-

ma.  

No local, anos mais tarde João Haupt construiu um prédio que cha-

mou de Edifício Regina. O imóvel continua pertencendo a pessoas da famí-

lia. 
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Josef Haupt                                           Adelheid Haupt 

A sepultura da Família Haupt, no cemitério de Sternberg-Morávia. 

 

                                             JOSEF HAUPT 

                                    Nasc. nove de Março de 1840 

                                   Fal.   13 de Janeiro de 1911 

                                         ADELHEID HAUPT 

                                  Nasc. 4 de Novembro de 1841 

                                      Fal. 17 de Maio de 1924 

                              (As datas podem não estar corretas). 
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PREPARANDO-SE PARA O FUTURO. 

 

Certidão de nascimento e batizado. Segunda via autêntica 

Johann Haupt nasceu em Sternberg no dia 24 de Dezembro de 1875. 
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Tradução do documento da página anterior: 
            REPÚBLICA DA TCHECOSLOVÁQUIA 

 

             No. 4179 

  Estado: Morávia-Silesia                                                                         Diocese: Olmütz 

  Distrito: Sternberg                                                                              Decanto: Sternberg 

  Comarca: Sternberg                                                                           Paróquia: Sternberg 

         

                        CERTIDÃO DE NASCIMENTO E BATISMO  

 

               Do livro local de nascimentos e batizados, Vol.21, folha 66, atestamos 

oficialmente que na cidade de Sternberg, no dia Vinte e Quatro de Dezembro de Um 

Mil Oitocentos e Setenta e cinco (24. XII. 1875), nasceu e em 27. XII. 1875, pelo Reve-

rendíssimo Padre FRANZ SCHÜTZ, na igreja paroquial de Sternberg, segundo rito Ca-

tólico Romano foi batizado: 

                                    HAUPT JOHANN 
   

 Filho legitimo de JOSEF HAUPT, tecelão em Sternberg, filho de JOSEF 

HAUPT, tecelão em Sternberg e KLARA, filha de BENEDIKT PUSCHMANN, agri-

cultor em Domeschau e ADELHEID, filha de JOHANN SONTAG, tecelão em Stern-

berg e de FRANZISCA, nascida CHRISTIAN SCHOBER, agricultor em Siebenhöfen. 

            

            PADRINHOS: JOHANN RÖHRIG e MARIE GIESEL 

            PARTEIRA: ANNA DOELZEL. 

 
                                              SECRETARIA DA PARÓQUIA CATÓLICA ROMANA DE STERNBERG. 

                                                                               16 DE AGOSTO DE 1938.          
 [Carimbo e assinatura do responsável.]. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Johann Haupt aos sete anos                              Em 1890 com quinze anos.   
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 BOLETIM DE CONCLUSÃO ESCOLAR. 

“Johann Haupt frequentou com total aproveitamento, o período regulamentar da 

Escola Pública de Sternberg, compreendido entre os dias 16 de Setembro de 1882 até 31 

de Julho de 1889, quando concluiu a 6ª classe”. 
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Recebeu a nota “Gut” (Bom) em todas as matérias relacionadas: Re-

ligião; leitura; dicção; gramática; expressão verbal; aritmética e geometria; 

história natural; ciências; geografia; historia da civilização; caligrafia; de-

senho; canto; educação física e na ultima, por motivos óbvios recebeu um 

zero: Trabalhos manuais femininos. 

“Como este aluno cumpriu todas as determinações legais, estamos 

emitindo este certificado de conclusão, que é também o certificado do 

cumprimento da frequência escolar obrigatória”. 

“Escola Pública de Sernberg, 31 de Julho de 1889”.   

Ass. Franz Nitsche                Friedrich Cermar                            Fr. Wiener. 
Diretor                                          Professor de religião                            Professor titular. 

 

Partituras manuscritas, algumas assinadas e com data, mostram que 

João Haupt, desde muito jovem dedicou-se também ao estudo da música. 

Com 16 anos já escrevia música com perfeição, o que demonstra muito 

preparo anterior. Embora não exista comprovação escrita, tudo o que ficou 

registrado da atividade musical de Johann Haupt, na sociedade Curitibana, 

comprova o seu imenso conhecimento profissional e artístico. Dominou 

com perfeição a teoria musical, escreveu música, copiou partituras, estudou 

composição e harmonia. Como instrumentista estudou violino, com deriva-

ção para viola (Viola de orquestra) e piano. Johann Gebauer foi seu profes-

sor de cítara seu instrumento preferido. 

Só para quem não sabe: A família “violino” é composta de quatro 

irmãos, sendo que violino e viola (não confundir com viola sertaneja), são 

executados da mesma maneira: Encostada no queixo do instrumentista. 
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A Cítara pertence a um grupo de instrumentos de corda muito anti-

gos, em que as cordas são esticadas por todo o corpo do instrumento, corpo 

este que é uma caixa de ressonância. A pátria da cítara é a região monta-

nhosa da Europa central, particularmente na Alemanha, Boêmia, Áustria, 

Baviera e Suíça. Tem uma variedade enorme de formatos e tamanhos, e sua 

verdadeira origem se perdeu no tempo. Admite-se que seja descendente de 

um instrumento primitivo, usado na Europa há mais de 300 anos e que em 

Portugal foi chamado de “Soalha”. 

Desenho de uma Soalha, conforme exemplar conservado na coleção 

Curt Sachs-Alemanha. 

Dois modelos de Cítaras usadas por Johann Haupt: Concerto e Ele-

gie, um exemplar desta última está entre os “guardados” da família. Há 

também uma mesa especial com caixa de ressonância, que tinha o objetivo 

de aumentar o volume do som.  

Anéis usados no dedo polegar da mão direita, para tanger as cordas 

“Solo”, os demais dedos faziam os acordes. A mão esquerda, os dedos pro-

duzem as notas da melodia nas cinco cordas na mesa de trastes. Fácil não?     

37



                                                                                                                               

 

 

  Do caderno de lições de música: 1891 e 1892. 
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Partitura copiada por João aos 17 anos, “A marcha dos professores” 

da opereta “O vendedor de pássaros.” Estas últimas páginas, referem-se às 

atividades escolares ainda em Sternberg, já nas vésperas da viagem ao Bra-

sil.  

Johann Haupt em companhia dos seus pais deve ter chegado à Curi-

tiba no mês de Abril ou Maio de 1893.  
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OS PRIMEIROS TEMPOS EM CURITIBA.    

Informações verbais contam que a família Haupt logo que chegou a 

Curitiba, fixou residência na Rua Voluntários da Pátria. Josef teria aberto 

um pequeno negócio, tipo um armazém que vendia de tudo um pouco. Não 

foram encontrados registros oficiais que o confirmem.  

                              A primeira foto de João em Curitiba 

Com a volta dos pais para a Europa, Johann ficou morando da casa 

da família do maestro Carlos Frank. 

A residência dos Frank: Rua Conselheiro Laurindo nº. 6 – Curitiba. 

 

Próxima ao Passeio Público, Carlos Frank e sua mulher Agnes (Ig-

nez), haviam construído sua casa em 1890. Na foto o casal (na janela), os 

filhos e entre eles João que permaneceu com a família até se casar. Frank, 
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que também era exímio organista fora convidado para inaugurar o órgão da 

nova Catedral de Curitiba, que aconteceu no dia Sete de Setembro de 1893.      

Johann Haupt o primeiro á direita sentado, participou como violinista na Orquestra Sin-

fônica da Catedral de Curitiba. Foto de sete de Setembro de 1893. 

A orquestra continuou ativa por muitos anos, porem com um número mais reduzido de 

componentes. Haupt sentado á esquerda, ao seu lado o Maestro Carlos Frank.   
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               Nota social publicada em Agosto de 1902, no jornal “Der Kompass”. 

                     Colaboração da Professora de História: Regina S. Sousa.      
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         Tradução da página anterior. 

 

Notícias locais. 

         Comemoração de Aniversário. 

Sua majestade Francisco José I, Imperador e Rei da Áustria e Hun-

gria. 

 

No dia 18 de Agosto (1902) foi solenemente comemorado o 73º ani-

versário do querido Imperador Francisco José. Às dez horas, foi celebrada 

uma missa solene na catedral, oficiada pelo reverendíssimo padre Neibies-

zczanski, pároco de Abranches, que é cidadão austríaco, assistido por dois 

padres brasileiros. O maestro do coral da catedral, Frank também austríaco, 

regeu uma “Missa solemnis” composta especialmente e de forma magistral 

por outro austríaco: Sr. Haupt. Estavam presentes à solenidade além do cle-

ro local, o vice-cônsul do império austro-húngaro Sr. Von Jurystowski com 

seu secretário; Sr. Von Artwinski. Presentes também representantes consu-

lares de outros países, lotados em Curitiba; o secretário do interior 

Dr.Amaral, representando o governador do Estado; representantes do Co-

mando Militar e da Polícia; Jornalistas e inúmeros membros da comunida-

de austríaca, comerciantes e industriais de Curitiba, bem como o Revmo. 

Pe. Auling acompanhado de um grande número de alunos da Escola Alemã 

(Bom Jesus) No final todos os presentes cantaram o hino nacional da Áus-

tria. 

Na saída, diante da igreja o fotógrafo Weiss, fotografou as autorida-

des e demais pessoas se retirando do templo. 
 
Nota publicada no jornal “Der Kompass” em Agosto de 1902.  
Tradução Paulo A. Grötzner. 
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            Haupt como o “Spala” da orquestra, também por vezes substituía o 

organista. Para suplementar sua renda dava aulas particulares de música.  

Naqueles tempos, as jovens de famílias abastadas tinham que apre-

ender música. João dava aulas particulares de Piano, violino e cítara. As 

moças homenageavam o mestre com fotos e dedicatórias. 

      Ao distinto professor  Haupt ofe-                Ao meu professor, como lembrança. 

      rece sua aluna Graciela Baptista.                  Hedwig Schmidt. 9/5/1903.     

      30 de Agosto de 1900.  

 

                  Oferecemos ao nosso distinto professor como prova de verdadeira 

                  Amizade. Suas discípulas Marina; Mathilde; Clotilde. 

                  11 de Junho de 1904. 

                   (Não consta o sobrenome). 
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Ao amigo Senhor Professor Haupt, ofereço este retrato como uma recordação de sua 

discípula. José Candido da Silva Muricy. 1ºde Março de 1901. (Não consta o nome da 

moça).  

Ao distinto professor Sr. João Haupt,   Ao meu distinto professor Sr. Haupt, ofereço este   

oferece sua aluna Elisa de França         em sinal de respeito e gratidão.   

Curitiba, cinco de Novembro de 1903  Marina H. B. de Mendonça. 

                                                   Curitiba 19 de Abril de 1905 
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Ao Ilustríssimo Sr. Maestro João Haupt             Ao Ilustríssimo Sr. Maestro João Haupt 

oferece esta pequena lembrança a disci-             oferece esta diminuta lembrança a disci- 

pula Alzira Junqueira Luz. 2-3- 1907.                pula Alice Junqueira Luz, 2-3 1907. 

 

    

 

O professor, compositor e instrumentista em ação. 
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            BERTHA JUCKSCH.                                                                                                                        

A foto desta aluna não tem dedicatória, só uma data: 14 de Abril de 1901. 

Apreendeu cítara e tocava-a muito bem. No mês de Julho de 1903, a mãe 

Júlia participou seu noivado. 

“Com muita satisfação, participo o noivado da minha filha Bertha com o se-

nhor Hans Haupt”. Curitiba, Julho de 1903. (Hans vem de Johanes = João em Latim).   

Bertha Jucksch e Hans Haupt, noivos. Curitiba em Julho de 1903. 
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João Haupt dedicou à amada, música de sua autoria que chamou de 

“Olhos Negros”. Uma polca concertante ao estilo da família Strauss, no au-

ge do sucesso na época.  
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Esta partitura foi editada como um suplemento da revista quinzenal, “Echo vom Gebir-

ge” (Eco das montanhas), periódico técnico para os instrumentistas da cítara. Edição Austro 

Húngara, no fascículo nº. 11 e impresso em Stuttgard em 1901. 

A observação: J.Haupt, Op. 4, (Op.=Opus; do Latim “Obra”), leva a conclusão de que 

há três composições do mesmo autor que foram perdidas no tempo. Cabe aqui um agradecimen-

to à neta Regina que conservou o único exemplar original da Op 4. 

Em 1950, o citarista Heitor Avena de Castro (1919 -1981) veio a Curitiba para 

prestar uma homenagem ao velho professor Haupt. Incentivado por Affonso Haupt, 

filho Johann, gravaram a Op 4, em disco de 78 RPM, nos estúdios da PRB-2.  
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      O “bolachão” de 78 RPM tem 12 polegadas de diâmetro (30 cm.).  

 

            João e Bertha casaram-se no dia 30 de Janeiro de 1904. 

Único documento que confirma a data do casamento; um cartão de um amigo 

que certamente acompanhou um presente. 
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               Cartões de noivado e casamento, guardados e conservados pela família.  
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           A FAMÍLIA JUCKSCH. 
Bertha nasceu no dia 12 de Janeiro de 1883; foi a primeira filha de Júlia e Ferdi-

nand Jucksch.  

Júlia era filha mais velha de Carolina e Johann Hatschbach, troncos de uma fa-

mília numerosa que em 1997 reuniu cerca de 400 descendentes numa festa de confrater-

nização em Curitiba. 

De Ferdinand Jucksch restaram poucas informações, filho de Johannes Ernst 

Ludwig Jucksch e Margaretha Dorothea, e  neto de Carl Ludwig Jucksch 

O pastor Luterano Alcides Jucksch, neto de Júlia e Ferdinand, filho mais velho 

de João Francisco, conta em sua autobiografia uma história curiosa:  

“Ele não chegou ao Brasil caminhando, como meus outros antepassados, mas 

nadando! Meu avô nasceu na localidade de Bad Segeberg, onde na igreja Luterana foi 

batizado no dia 24 de Outubro de 1848, recebendo o nome de JOHANN DANIEL 

FERDINAND JUCKSCH. Bad Segeberg é uma praia próxima de Hamburgo o maior 

porto da Alemanha. É provável que meu avô desde menino admirasse os grandes velei-

ros que dali zarpavam para o mundo. Assim que aos 16 anos, foi tomado pelo desejo de 

conhecer outras plagas e se engajou como marujo aprendiz em navio que logo partiu 

para o Brasil. Quando chegou a São Francisco, um porto próximo da cidade de Joinville 

SC. O navio ancorou a cerca de 100 metros da costa. Naquele tempo a disciplina a bor-

do ainda era mantida com castigos corporais. Após uma briga entre membros da tripula-

ção o capitão mandou espancar barbaramente vários marujos incluindo meu avô. O jo-

vem considerando-se injustiçado, profundamente magoado, amarrou seus poucos per-

tences na cabeça e no silencio da noite, abandonou o navio nadando até a costa. Perma-

neceu escondido na mata até que a embarcação partisse sem ele.” 

 Ferdinand Jucksch.                                                   Júlia Jucksch.    
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Bertha em três épocas diferentes, na ultima com a irmã Júlia. 

                  A foto de Johann e Bertha no dia do casamento. 
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          O INÍCIO DE NOVA VIDA. 

           Depois de casados, certamente começaram sua nova vida conforme 

os costumes da época. Nada de viagem de núpcias. O casamento fora no 

sábado; no domingo descansaram da festa e na segunda feira foi dia de tra-

balhar. João cuidando da sua música e Bertha do seu novo lar. Além da sua 

participação na orquestra da Catedral e das aulas, em 1904 um aconteci-

mento novo na cidade: O cinema ofereceu uma nova oportunidade aos mú-

sicos. Como os filmes eram mudos, enquanto a platéia aguardava o início 

da seção, o público era brindado com música ao vivo. Haupt logo organi-

zou um “Trio de cordas” (Dois violinos e uma viola) com o qual se apre-

sentava nos cinemas da capital. 

O “Trio Haupt” em ação e posando para a foto. Da esquerda para a direita: Jo-

hann Haupt viola; Alfredo Berndt e Frederico (Fritz) Preuss, violinos. Os ensaios acon-

teciam na casa da sogra Júlia onde morava também o Preuss, cunhado de João, casado 

com a irmã caçula de Bertha, a Lídia. Nos cinemas tocavam antes da apresentação dos 

filmes e durante os intervalos.  
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O primeiro cinematógrafo, como era chamado no início, foi apresen-

tado oficialmente em Paris, no dia 22 de Março de 1895.  

Os curitibanos conheceram o “Cinematógrapho” em 23 de Novembro de 1900.  
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Em 1905, um “Cinematógrafo” era apresentado no “Coliseu Coriti-

bano”, na então Rua 15 de Novembro nº. 4 (esquina da Praça Ozório). No 

mesmo local mais tarde surgiu o Cine Éden, que depois foi Cine Palácio.   

Em 1916 havia sete salas de cinema na cidade. Além do Éden, o 

Mignon também na Rua 15 n° 46; o Smart, Rua 15 n° 80 e mais o Radium, 

Bijou, Progresso e América nos bairros. 

          Anúncio publicado em 1916.  
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          O primeiro filme falado foi rodado pela Warner Brothers em 1926. 

Em Curitiba o “Leão da Metro” alem de assustar a platéia com seu 

potente rugido, tirou o emprego dos músicos em 1927. 

O casal Haupt continuou participando ativamente da vida musical da 

comunidade. Bertha tinha uma bela voz, e apresentava-se acompanhada 

pelo marido ao piano ou à cítara no palco do Teatro Hauer, na Travessa da 

Ordem (Hoje Mateus Leme), mais tarde no Sängerbund (Concórdia), no 

Handwercker (Rio Branco) e no Teuto (Duque). 

Apresentação folclórica com trajes típicos regionais da Áustria. João Haupt, sentado à 

esquerda. Bertha é a 2ª contando da direita. No palco do Teatro Hauer. 

                               Bertha em 1910 com os filhos Elvira e Affonso. 
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Programa de conserto musical no “Theatro Hauer” no dia 31 de Março de 1917, 

pelo quinteto de cítaras “Edelweiss”. J.Haupt aparece cinco vezes como solista. Houve a 

participação de Crétien, um violinista francês, de fama internacional e que estava de 

visita em Curitiba.  
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                         A aluna e o professor. 
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Haupt, já nos primeiros anos do casamento, procurou diversificar as 

suas atividades. De modo artesanal, iniciou em casa uma oficina de carto-

nagem; fabricava caixas de cartão e papelão para embalagens diversas. Foi 

certamente a semente da futura empresa João Haupt & Cia. 

Em 1909, João requereu o alvará para a construção de um prédio na 

Rua São Francisco, em terreno que havia comprado da sogra Júlia. Obteve 

a autorização no dia 11 de Fevereiro, do mesmo ano. 
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O edifício na Rua São Francisco N° 41, construído com economias e 

pequeno empréstimo, tinha no pavimento térreo o espaço para uma loja 

comercial e no fundo para as futuras oficinas. No andar superior um bom 

apartamento residencial, com todo conforto daquele tempo. 

 

A construção ficou pronta no final de 1910, e provavelmente no iní-

cio de 1911, João e a família mudaram-se para o novo endereço. Iniciaram-

se então os preparativos para a fundação da nova empresa. Lembro que mi-

nha mãe, nascida em 1905 contava as lembranças dessa mudança, quando 

estava com seis anos de idade.   

 

Pela tradição oral, o ano da fundação da Livraria Haupt seria 1912. 

Não foram encontradas informações relativas. 

 

As atuais possibilidades de pesquisas permitem-nos estabelecer datas 

mais precisas.  

 

Na época circulava em Curitiba o jornal “Der Kompass” (A Busso-

la), impresso na língua alemã, em edições bissemanais, sempre na quarta 

feira e no sábado.   

   

 No sábado dia 22 de Abril de 1911, na seção das notícias locais pu-

blicou o seguinte comentário: 

  

Tradução:   

Os senhores João Haupt e João Francisco Jucksch comunicam a 

abertura da firma João Haupt & Cia, na Rua São Francisco Nº 41. - Livra-

ria, papelaria, materiais para escritórios, oficina de encadernações e etc. 

Chamamos a sua atenção para o respectivo anúncio em nosso anexo co-

mercial de hoje. 
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          O anexo comercial: 

 

Tradução: 

                    Abertura comercial. 
Por esse meio, permitimo-nos comunicar ao distinto público e também ao co-

mercio em geral, que estamos abrindo a firma: 

                        João Haupt & Cia. 
           Na Rua São Francisco Nr. 41 (Próximo à Delegacia Fiscal). 

  Livraria, papelaria e comércio de materiais de escritório. 

                                        Incluindo uma  

      Oficina artesanal de acabamentos especiais: 
Encadernações, dourações, pautação, livros comerciais e cartonagens. 

Assim prometemos todo nosso empenho no sentido de executar, com o maior 

capricho e dedicação, qualquer dos itens acima referidos. 

Especialidades: Encadernações de luxo nos sistemas Frances, Inglês e Alemão 

com acabamentos em couro, veludo ou seda. Confecção de álbuns, mapas, mostruários, 

cartões sociais.   

Vamos nos esforçar em sempre atender todos os pedidos que nos forem confia-

dos, com a maior presteza e exatidão, para manter com nossos prezados clientes um 

ótimo relacionamento.  

                                                                João Haupt. 

                                                                João Francisco Jucksch. 
Nota: 

O jornal DER KOMPASS editado na língua alemã circulou em Curitiba de 03/07/1902 

até 31/12/1938. As 16.924 páginas foram digitalizadas e estão disponíveis no Site: 

                                       www.amigbrasil.org.br  
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      Em oito de Maio de 1911; Alvará da fundação de João Haupt & Cia. 
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Fotografia promocional da loja “Haupt”, em 1915. 
 

    Foto promocional da loja “Haupt”, em 1915. 

 

Um contrato oficial com o único sócio João Francisco Jucksch, acon-

teceu somente dez anos depois. A explicação para o fato seria que: João 

Francisco, irmão da Bertha fora para a Alemanha, para especializar-se na 

área de tipografia e encadernação. É provável que tenha ficado retido na 

Europa devido á 1ª grande guerra (1914-18), o que causou o atraso. Toda-

via a data do Alvará, assinado pelo Prefeito Joaquim Pereira de Macedo é 

de direito, a da fundação da empresa João Haupt & Cia. Ltda., que continua 

firme no mercado curitibano; administrada por bisnetos de João e Bertha.               
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                                 João Francisco Jucksch em 1904 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na loja “Haupt”, João e seu filho Affonso. Foto de 1915. 
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Durante alguns anos os Haupt prosseguiram com suas atividades mu-

sicais, porem começaram dividir o tempo com seus deveres comerciais. A 

nova livraria certamente exigia a atenção mais assídua de João.  

Paralelamente a música mecânica, o fonógrafo e em seguida o gra-

mofone, passaram a dispensar a música ao vivo.  

A morte prematura e de certo modo trágica, do amigo Carlos Frank, 

todos esses acontecimentos devem ter contribuído para que João Haupt 

abandonasse o exercício profissional da música. 

O Maestro Frank morreu no dia 5 de Dezembro de 1918. Para enten-

der o golpe que a comunidade musical de Curitiba sofreu com este faleci-

mento transcrevo a tradução do necrológio publicado em 1924. 

 A precaução mandou aguardar seis anos, até baixar a onda de ódio 

racial que a primeira grande guerra desencadeou contra a Alemanha, e de 

sobra contra todos os que falassem a língua germânica, mesmo que não 

fossem alemães.  
 

 

 

CARLOS FRANK. 

Carlos Frank nasceu no dia 1 de dezembro de 1868, na cidade de Römerstadt, 

Moravia (Na época Império austro-húngaro) Seu pai era músico e exercia também a 

profissão de tecelão. Cedo na vida, Carlos iniciou-se no estudo da música, assim quando 

aos oito anos de idade ingressou no coral da igreja, já era capaz de ler com total segu-

rança as melodias da partitura. Na sua cidade natal frequentou a escola pública e após os 

estudos básicos matriculou-se na escola técnica de tecelagem com o objetivo de prepa-

rar-se para esta profissão. Pouco tempo depois, porem, impelido pelo seu grande talento 

musical pretendeu ingressar em famoso regimento do exercito Húngaro com o desejo de 

seguir a carreira de maestro de banda militar. Deste objetivo foi desviado por uma casu-

alidade. O filho de um amigo do seu pai, Antonio Pospissil, acabara de chegar do Brasil, 

para uma visita. Como voltaria em breve, convidou Carlos para acompanhá-lo e conhe-

cer o novo mundo, mesmo que fosse só por um ano. Convite aceito, em 1888 chegou 

com o amigo a Curitiba, onde logo ingressou como professor na escola Hertzberg. A 

sociedade “Deutscher Sängerbund” (Hoje Clube Concórdia) e o coral “Liedertafel” con-

feriram-lhe o cargo de regente. Colaborou algum tempo com o Professor Dr. Aust, subs-

tituindo-o após seu falecimento, na “Deutsche Schule” (Escola Alemã, mais tarde Colé-

gio Progresso) onde lecionou música por muitos anos.   

 Em 1890, casou-se com Agnes Hoffmann, Uma união feliz e harmoniosa da 

qual nasceram nove filhos.  

Os méritos que Carlos Frank conquistou, difundindo a cultura musical europeia, 

são de natureza transcendente. Um homem de incomparável amor ao trabalho abnegado, 

sempre colocou seus conhecimentos a serviço da cultura. Foi incansável no servir a 

Deutsche Schule, à Igreja e ao Sängerbund.  

Os sinos e o órgão da igreja Luterana, aos domingos anunciavam o amor às suas 

origens. A comunidade agradecida o contemplou com títulos de sócio em praticamente 

todos os clubes.  
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Também a nova pátria o Brasil não foi esquecida. Muitos óbolos foram conse-

guidos, graças ao seu empenho e abnegação, para a Santa Casa e para a construção da 

nova Catedral.  

Quando em 1908, pela primeira vez uma companhia de operetas alemã se apre-

sentou no Brasil, Carlos Frank, empenhou-se sem medir custos e esforços, para trazê-la 

também para Curitiba. Com tal objetivo viajou para São Paulo, onde conseguiu com o 

Sr.August Papke, a vinda do elenco. Assim em 1909, a comunidade curitibana teve a 

alegria e o prazer de assistir, várias operetas famosas. 

Na ocasião o maestro Carl Thiemann dedicou ao maestro Frank a poesia intitu-

lada: ”CHRISTLICH HEIST DEN NÄCHSTEN LIBEN” (Cristianismo significa amar 

o próximo.).   

O início da guerra (1914) ascendeu em Frank, às chamas do entusiasmo e de co-

laboração com a Cruz Vermelha. Compôs o PANTHER MARSCH (A marcha da pante-

ra) que arrecadou mais de 1:500$000 (Um conto e quinhentos mil reis). Valor que foi 

encaminhado àquela entidade.  

As suas apresentações eram exatas e esmeradas. Muitos dos nossos leitores, com 

certeza ainda se lembrarão dos belíssimos eventos entre os quais citaremos: ”O barbeiro 

da vila,” "ópera em dois atos de Von Schenk;” “Spilike em Paris”; ”Ao cavalinho bran-

co”; ”A bela Húngara”; ”O caçador de ratos de Hamelin” e ainda a grandiosa obra ins-

trumental e coral ”Die Gloke” (O Sino) de Romberg, apresentada em comemoração a 

centenário de Friedrich Schiller.  

Muitas das suas apresentações foram de cunho beneficente. A última “Der Lo-

der” (A labareda) foi interpretada de maneira muito comovente por todos os participan-

tes. 

Chegou o tempo em que o rumo da guerra desencadeou a “Germanofobia” e 

também Carlos Frank se tornou vítima da mesma. Na Rua 15 de Novembro, em plena 

tarde foi agredido fisicamente por um conhecido elemento antigermânico, que tentou 

estrangulá-lo. Foi socorrido por amigos que se encontravam na proximidade e que pos-

teriormente o acompanharam até sua residência. Desde o acontecido, houve uma grande 

mudança, Frank retraiu-se, quando após algumas semanas as manifestações recrudesce-

ram e chegaram até a sua casa, foi acometido de um violento derrame cerebral. 

A recuperação, graças aos cuidados da família, foi lenta. Atendendo seu desejo, 

empreendeu juntamente com a esposa, uma viagem de repouso pelo vizinho estado de 

Santa Catarina, onde visitou amigos e conhecidos.  

Quando em Novembro de 1918, a eminente vitória dos aliados sobre os exércitos 

do Kaiser, reascendeu a onda de intolerância aos descendentes germânicos, Frank teve 

um segundo ataque do qual não se recuperou. No dia 1o de Dezembro de 1918, quando a 

família e os amigos preparavam a comemoração do seu 50o aniversário, faleceu. Uma 

rica e bela vida foi sepultada com ele. Exatos 50 anos e nenhum dia a mais, foi o seu 

destino. Cidadão autêntico, honrado e honesto. Homem de caráter leal, cujas virtudes 

foram a modéstia e a abnegação. Um esposo afetuoso e um pai diligente.   

Foi uma grande perda e será difícil encontrar quem o substitua. Seu imponente 

funeral atestou o quanto era querido e estimado. O Pastor Berchner, a beira do túmulo, 

pronunciou comoventes palavras, enaltecendo os méritos do falecido. Amigos, patrícios 

alemães e austríacos, patrocinaram uma lápide que foi colocada no jazigo.  

Para complementar e melhor apreciar os méritos musicais do Maestro, citaremos 

algumas das suas numerosas obras. Seu campo predileto foi a composição sacra, que 

considerava a face mais bonita da sua querida música. Como ele foi durante muitos anos 

o organista oficial da Catedral de Curitiba e cuidou com muito amor e zelo desse seu 

posto, dedicou a essa área grande parte do seu conhecimento musical. Compôs alem de 
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varias Missas: Ave Maria; Alma Creatoris; Libera-me e uma belíssima e profunda Sta-

bat Mater, especialmente dedicada à Catedral.  

Numerosas são também suas composições profanas: Valsas, marchas e canções. 

Muito bonita e de grande sonoridade é a canção ”O soldado moribundo”. Da mesma 

categoria é o painel musical ”Bismarck”. “Musicou também várias poesias da poetisa 

alemã Maria Khale como: “Saudades”, “No Reno”, Canção do Marinheiro” e o “Bosque 

alemão”, sendo que este foi o seu último trabalho, uma canção para coral misto em be-

líssimo arranjo vocal. Quando nos seus últimos dias, acamado, um grupo de amigos 

veio homenageá-lo cantando essa canção, Frank só conseguiu responder com lagrimas 

de emoção. Consta que marinheiros alemães, presos de guerra no Brasil, na Ilha das 

Flores, incluíram essa canção no repertório do seu coral. Lamentavelmente, o Maestro 

Frank não teve tempo para fazer a instrumentação que o padre Pedro Sinzig havia solici-

tado para o seu ”Te Deum Laudamos”. Toda a comunidade curitibana e particularmente 

as colônias de língua alemã, jamais esquecerão os méritos dessa pessoa abnegada e sim-

ples que foi o MAESTRO CARLOS FRANK.  

            

           HONREMOS A SUA MEMÓRIA.  

 

Nota:  

Publicado na língua alemã no: KALENNDER FÜR DIE DEUTSCHEN IN 

BRASILIEN. (Almanaque calendário para os alemães no Brasil) Edição de 1924. Edito-

ra: Verlag Rotermund & Co. Porto Alegre-Rio Grande do Sul. Impresso em Leipzig-

Alemanha por H.G. WALLMANN.  

Tradução: Paulo A. Grötzner.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Catedral de Curitiba no começo do século passado.     
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O CONTRATO DE 1921 
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Em 1° de Março de 1921, João Haupt e João Francisco Jucksch, arquivaram na 

Junta Comercial do Estado o primeiro contrato social da empresa João Haupt & Cia. 
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                  Agenda calendário para o ano de 1921 

                                        Livraria 

                                       Papelaria 

                                    Encadernação 

                                      Tipografia 

                                     Cartonagem  

        A população alemã e seus descendentes eram numerosos na época. 

Por esta razão a publicidade das empresas teve edições em alemão e portu-

guês. No entanto nos textos alemães sempre aparecem palavras portuguesas 

o que acabou criando uma espécie de “dialeto” local. Este fenômeno acon-

teceu também de forma inversa e com outras etnias. Palavras estranhas 

acabaram incorporando-se ao vocabulário de duas línguas.  
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           Livraria e papelaria                       Álbuns para Cartões postais 

             Grande estoque de:                  Grande estoque de cartões postais para: 

      Lápis, lápis de cor, aquarelas,                         Espírito e coração. 

              Cadernos para caligrafia e desenho,                 Sérios e humorísticos. 

           Papeis para desenho,                             Álbuns para poesias. 

           Papeis carta e almaço,                          Cartões de congratulações, 

          Papeis p/carta c/envelopes personalizados                        para: 

            Grande sortimento de:                                  Aniversários, 

         Lousas e pinos de ardósia,                                   Noivados, 

             Borrachas, penais.                                         Casamentos, 

           Penas, canetas tinteiro,                                  Bodas de prata, 

               Goma arábica,                                            Bodas de ouro. 

                      Colas.                                            Cartões de condolência. 

  A Rua São Francisco em 1922. O prédio Haupt é o segundo a direita. Na esqui-

na a Delegacia Fiscal (Receita Federal) com a guarita da guarda permanente. 
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                               Encadernação                                       Tipografia 
   Encadernações da simples a mais             Impressos de ótima qualidade.  

   Sofisticada, execução perfeita.                         Aprontamento rápido. 

   Livros para mostruários e álbuns             Cartões de visita e comerciais. 

   para fotografias, sob encomenda                     Formulários contábeis. 

   Douração de títulos e lombadas                             Livros caixa. 

   Caixas de papelão em qualquer,                         Estatutos sociais. 

   medida, e a bons preços.                                     Listas de preços. 

   Livros para escrituração contábil.    Livros de qualquer tamanho e acabamento. 

Livraria. Aceitamos encomendas de livros de literatura, livros técnicos e assinatura de 

revistas periódicas alemãs. Preços a combinar e sujeitos a variação cambial. (Segue uma relação 

com nomes de revistas e livros até a página 40) Dispomos de catálogos de literatura alemã de 

1910 a 1920. (Informações úteis: Feriados; taxas postais; estampilhas estaduais e federais.).  
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                           Rua São Francisco 1922 

  Foto tirada da sacada da residência Haupt. No fundo a Igreja da Ordem 

  

 

Em 1924 na sala de jantar dos Haupt, foram recebidos os convidados para a comemora-

ção do casamento da filha Elvira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em 1924, na sala de jantar dos Haupt, foram recebidos os convidados, para co-

memorar o casamento da filha Elvira. 
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Em 1926, João Haupt fez uma viagem para a Europa. Permaneceu 

por lá de Abril até Agosto. O passaporte não foi encontrado, mas há uma 

coleção de cartas, 29 ao todo, que permitem reconstituir o itinerário segui-

do, passo a passo. Escritas em alemão merecem ser traduzidas num traba-

lho à parte. São cartas de João para Bertha e as respostas de Bertha para 

João. Para não alongar-me demais, farei apenas um resumo. Foi uma via-

gem de negócios e reunindo o útil ao agradável, também de visitas a mu-

seus, teatros e velhos conhecidos. 

O embarque foi em São Francisco do Sul no dia 23 de Abril, no Na-

vio alemão MONTE SARMIENTO. Os passageiros foram levados a bordo, 

de lancha, já que o barco estava ancorado ao largo, pois o calado era supe-

rior às condições do cais. No dia 26 passaram pelo Rio de Janeiro e no dia 

29 chegaram a Baia. Dia 8 de Maio em Las Palmas; dia 14 em Rotterdam; 

dia 21 em Hamburgo, onde na empresa Steffens fez compras diversas para 

a firma. Em Berlim, no dia 24 visitou o amigo Krumpholz. Dia 3 de Junho 

em Leipzig, visitou fábricas de máquinas impressoras, a Livraria Köhler & 

Volkmar a maior da Alemanha. Dia 8 de Junho em Sternberg, após 34 anos 

da ausência, recordou sua infância e juventude. Visitou velhos amigos e 

conhecidos. Manda um recado para o sócio; “diga ao Franz, que em Leip-

zig comprei da firma Schetter Giesecke, uma impressora Phönix N°2 e uma 

pequena Boston. O material será envidado para Paranaguá pela Steffens de 

Hamburgo. João permaneceu uma semana em Sternberg. No dia 19 escre-

veu:” Hoje fui ao cemitério onde descansam meus pais. O túmulo está mui-

to bem cuidado e plantado com flores. Na lápide de mármore consta so-

mente o nome do meu pai. Consegui um marmorista que se dispôs a colo-

car também o nome da minha mãe. Contratei ainda o jardineiro do cemité-

rio para continuar zelando pelo jazigo. Devo ainda visitar o meu irmão.  

Em 25 de Junho Haupt foi a Viena, onde ficou hospedado na casa da 

família Thiel, seus amigos de juventude. No dia 9 de Julho voltou a Stern-

berg.  

No dia 13 de Agosto, chegou ao Rio de Janeiro, de onde no dia 18, 

embarcaria para Paranaguá.  
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                  O avô e o primeiro neto, 1928. 

 

A loja Haupt em 1930.   
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     Em 1930 Johann Haupt requereu e teve deferido seu pedido de naturali-

zação. Por sua opção passou a assinar oficialmente: João Haupt 
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Confusão linguística!  

 

No início da década de 30 a empresa João Haupt & Cia, ofereceu à 

cidade de Curitiba um serviço especial e pioneiro: A impressão de mensa-

gens de condolências gravadas nas fitas de tecido que acompanhavam as 

coroas funerárias. Trabalho artesanal no qual servi de ajudante em muitos 

domingos, quando o Vô João permanecia de plantão, para atender aos pe-

didos. 

A prensa era manual, os tipos de madeira, as fitas de tecido de cor 

roxa, a tinta a óleo preta e acabamento final com pó de “ouro”. A impres-

são a pedido podia se executada em ambas as faces, com acréscimo de 50% 

no preço normal. Havia um formulário onde o freguês determinava por es-

crito a mensagem e as demais condições desejadas.    

O chefe do setor um alemão velho chamado Zimm, tinha um ajudan-

te jovem, bem alfabetizado, mas que nada sabia de escritas germânicas. 

Certo dia, justamente quando o Zimm ficara em casa acometido de forte 

gripe, entrou um pedido escrito em alemão: 

              RUHE SANFT (AUF BEIDEN SEITEN). 

O ajudante não encontrou na caixa de tipos o símbolo de parêntesis e 

resolveu colocar uma vírgula. Ninguém conferiu. E alguém recebeu uma 

coroa com uma fita caprichosamente impressa em um só lado: 

               RUHE SANFT, AUF BEIDEN SEITEN.  

Tradução: 

             DESCANSE EM PAZ, DOS DOIS LADOS. 

Desnecessário descrever o “rebú” causado. Foi assunto para comen-

tários indignados e um prato cheio para os gozadores de plantão. 

Nota: A minha tarefa, quando ajudei o Vô, foi com um pequeno es-

panador, recuperar o excesso do pó de “ouro” que se espalhou por toda a 

oficina, pois se tratava de produto importado e caro.  

                        João Haupt em seu escritório. 
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O agravamento da saúde da avó Bertha em 1935 levou a família a 

buscar atendimento médico especializado na cidade de São Paulo.  

Na viagem para São Paulo, uma parada na ponte PR-SP Ribeira. 

A contar da esquerda, Any Haupt, Elvira, Bertha e o genro Affonso Grötzner. 

Talvez a última foto de Bertha.  

 

Em 1938, Haupt voltou mais uma vez para a Europa. Era para ser 

uma viagem de negócios, porém a situação política estava aflitiva. Os Na-

zistas haviam acabado de anexar a Áustria e só se falava da guerra eminen-

te. João embarcou outra vez no porto de São Francisco do Sul, no mesmo 

navio que o levara em 1926: Monte Sarmiento.  

Foi diretamente para Viena, onde ficou hospedado na casa do amigo 

Josef Neckel. Fez várias visitas a outras cidades inclusive na Alemanha.  
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        Aconselhado pelos amigos a voltar, fez ainda uma romaria ao Santuá-

rio Maria Zell na Áustria e em seguida iniciou o retorno ao Brasil. 

                              A bordo do Monte Sarmiento.         

João, o último à direita, na Grande Galeria do Palácio de Schönbrunn – Viena. 

83



                                                                                                                               

 

 

João entre o casal amigo Maria e Josef Neckel, que o hospedou em Viena. 

   Voltou com o navio Monte Pascoal, nave irmã do M. Sarmiento. 

    Programa de entretenimento a bordo. 

João Haupt chegou a Curitiba no dia 8 de Novembro de 1938.                                                                                                                                                   
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A tipografia de João Haupt & Cia foi durante várias décadas a im-

pressora preferida da comunidade acadêmica da Universidade do Paraná. 

 Era comum ver professores, alunos e funcionários das diversas fa-

culdades, presentes nas oficinas, efetuando revisões e correções de textos. 

Nomes ilustres como Lysimaco Costa, Nilo Cairo, Sá Nunes, Mansur 

Guerios, Liguarú Espírito Santo e tantos outros foram clientes e amigos de 

João Haupt. Foi grande a colaboração oferecida ao ensino superior em Cu-

ritiba.  

 

Dr.Arthur Martins Franco e outros.               Prof. Engo. Arnaldo Beckert. 

      No final da década de 1920, João comprou o prédio vizinho. 
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No final de 1943, a Revista Técnica do Diretório de Engenharia. Circulou vários anos. 
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  Os títulos falam por si. 

           A tipografia foi descontinuada na década de 50. Num acerto amigá-

vel entre os sócios, um grupo se retirou da sociedade, levando como paga-

mento, todo o setor tipográfico e de encadernação. 
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NOVAMENTE A GUERRA!  

 

Mais uma vez a guerra deflagrada em Setembro de 1939, trouxe con-

sigo as manifestações partidárias acompanhadas de ódios raciais. Haupt 

com imensa tristeza soube da invasão nazista em sua terra natal.  

Em Curitiba, o ingresso do Brasil na contenda, despertou os antiger-

mânicos, que acharam por bem depredar empresas com nomes estrangeiros. 

A livraria Haupt foi apedrejada em Agosto de 1942. Para deslocar-se até a 

praia de Matinhos, João necessitou um salvo-conduto. Autoridades acredi-

tavam que entre a população de origem alemã, haveria “espiões” que pode-

riam passar mensagens para submarinos nazistas que navegavam pela costa 

brasileira.  
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A família Haupt reunida na casa do filho Affonso João, comemorando os 62 anos de João, no 

Natal de 1942. Da esquerda para direita em pé: Paulo Affonso Grötzner, Affonso Grötzner, 

Rubens Albino Grötzner, Vera Maria Grötzner e Affonso João Haupt. Sentados: Domingos 

Codega de Bittencourt, Regina Myrte Haupt de Bittencourt, Mercedes Haupt de Bittencourt, 

JOÃO HAUPT, Elvira Haupt Grötzner, Maria de Lourdes Haupt, Ana Elza Weibel Haupt e 

Gilda Marion Haupt. 

                João Haupt com os filhos: Mercedes, Affonso João e Elvira. 
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João Haupt não era muito chegado à publicidade. Não fazia ques-

tão de aparecer. São raras as menções em jornais ou revistas envolvendo 

seu nome tanto como músico ou empresário. Apesar da sua intensa parti-

cipação e colaboração na vida musical, no começo do século 20, em Cu-

ritiba, seu nome não consta nessa história. O que não deixa de ser uma in-

justiça. 

 

   Uma das raras menções da empresa em 1949. 
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Em 1955 no dia 24 de Dezembro, já afastado da empresa João Haupt comemorou seus 80 anos 

de idade. Na foto com os filhos Mercedes, Affonso e Elvira. 

Aqui com os onze netos e um bisneto: Paulo e Regina com o bisneto Afonso; Mafalda e 

Rubens; Gilda e Jorge; Vô João; Lurdinha; Rui Carlos; Honório e Vera e Regina. 
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O grupo dos convidados: Elísio, Jorge; Honório; Vera; Affonso Haupt; Any; Domin-

gos; Mercedes; Affonso Grötzner; Elvira (Tante Mausi); Regina; Paulo com Afonso Neto; 

Mafalda; Rubens e Rudi. Sentados: Anelise; Gilda; Lídia Bernert; Ida Grötzner; Emma Ju-

cksch; João Haupt; Lídia Preuss e Rolf Gunar. Sentados no chão: Nelson Uve; Maria de 

Lourdes; Rui Carlos e Regina  

                        O bisavô sorrindo com seu primeiro bisneto. 
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HOMENAGEM.  

                      Lídia Bernert.  

              * 26 de Novembro de 1896 † 4 de Abril de 1965. 

 
Convidada especial, presente na festa dos oitenta anos, Lídia foi a primeira fun-

cionária de João Haupt & Cia. Ingressou na empresa com 16 anos de idade, permane-

cendo em atividade por mais de 50 anos. Sabia tudo da loja. Localizava instantaneamen-

te centenas de itens distribuídos em dezenas de gavetas. Decorava imensas listas de pre-

ços. Nunca queria tirar férias sob a alegação de que não saberia o que fazer com elas. 

 

 

João Haupt, já há muitos anos morava na Rua 13 de Maio, 108. Mercedes e Do-

mingos seu marido, com uma dedicação ímpar, cuidaram do pai e sogro até seus mo-

mentos finais. Depois de comemorar seus oitenta anos na residência da filha e do genro, 

João ainda conviveu com eles por mais seis anos. Sempre bem cuidado e bem trajado. 

Seus dedos já não conseguiam mais fazer soar os acordes da sua querida cítara. Morreu 

no dia 5 de Julho de 1962. 

Para a tia Mercedes e o tio Domingos: Muito obrigado por tudo o que vocês fize-

ram pelo Vô João.  
   

  

Dê-nos Senhor uma fé reta; uma caridade perfeita e uma esperança certa. Para 

cumprirmos sempre vossa santa vontade, para jamais nos separarmos de Vós. 

São Francisco de Assiz.   
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RECORDANDO O PASSADO! 

 

Como era Curitiba quando os Haupt chegaram da Europa. 

 
Vista tirada de uma das torres da Catedral. No fundo à esquerda o bairro do Batel. 
 

 

 

A Rua do Riachuelo, ainda com os trilhos do Bonde de Mulas. 
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Chamada primitivamente de “Rua Fechada”. (1920) 

 

 

A família de Rudolf e Anna Haupt, nos Estados Unidos. 

Esta foto não contem nomes nem data. Presumivelmente é de 1902 ou pouco antes. 
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A filha Elvira casou no dia 29 de Novembro de 1924. Os convidados foram recebidos 

para um jantar na residência dos pais. 

                                                     No cardápio constam:  

                                                        Saladas diversas.  

                                                          Consomê Real. 

                                      Peixe cozido com batatas ao molho de mostarda. 

                                          Filé de vitela ao creme de leite e legumes.  

                                          Frango recheado com saladas e croquetes.  

                                                              Sorvetes. 

                                                           Tortas e café.  

                Vinhos: Oppenheimer-Liebfrauenmilch-Berncastler-Niersteiner e tintos  

                                       Champagne – Vinho do Porto - Licores 
                                                                Cozinheira: Anna Heinz.  

 

97



                                                                                                                               

 

 

 

 O filho Affonso João casou no dia 9 de Abril de 1932. Os convidados foram recebidos 

no salão do Grande Hotel Moderno.    
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A filha Mercedes casou no dia 25 de Julho de 1936. A festividade foi na residência do 

pai da noiva.   
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LEMBRANÇAS VIVAS! 

                                                              
Dois relógios que durante dezenas de anos marcaram os horários de trabalho na 

empresa João Haupt & Cia. O da esquerda na oficina de encadernação, supervisionada 

pelo sócio João Francisco, o “Tio Chico”. O outro no escritório do Vô João. Ambos têm 

hoje mais de cento e cinquenta anos e condições de funcionamento. Movidos a pesos, o 

dourado é o mais velho, ainda do tempo do chassi de madeira. 
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            O violino que permaneceu na família. Tem uma etiqueta interna dizendo: 

                                         Ricardo Antoniazzi Cremonese 

                                    Fece l’anno 1909 presso lo Stabilimento 

                                        ANTONIO MONZINO e FIGLI 

                                            In Milano, via Rastrelli 10.  

                                                    Ass. Ant° Monzino.   

Não é nenhum “Stradivari”, mas segundo o “Luthier” que o restaurou trata-se de 

um bom instrumento. Pelo som, mais para participar de conjunto ou orquestra, que para 

ser usado solo. Por recomendação do restaurador é guardado sem as cordas, que deverão 

ser colocadas somente se voltar a ser usado. A queixeira tem a monograma: JH. 

 

 

 

A cítara acima é a única remanescente que pertenceu à J.Haupt. Trata-se de mo-

delo denominado “Elegie”, também chamada de “Basso”. É um pouco maior que as 

cítaras comuns, e além de em apresentações solo é usada na formação de conjuntos de 

dois ou mais instrumentos. Leva a etiqueta de Anton Kiendl – Wien VIII – Neude-

ggergasse 6 Gegründet 1843 (Fundada em 1843). 

O violino eu recebi das mãos do Vô João em 1951, recém-casado eu o convidara 

para jantar em minha casa, ele apareceu com o instrumento pedindo que eu o guardasse 

cuidando muito bem dele.  

A cítara, a recebi da Tia Mercedes, logo depois do falecimento do Vô, com as 

mesmas recomendações.  
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O piano de João Haupt. Ficou muitos anos com a filha Elvira. Hoje está com o bisneto 

Marcelo G. Hungria que o conserva com muito carinho. Também já deve ser centenário.  
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O centenário do nascimento de João Haupt (1975) foi lembrado por Luiz Piloto, em 

reunião do ROTARY CLUBE de CURITIBA NORTE. 
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A Rua João Haupt. 

Por iniciativa da neta Vera Maria Grötzner Hungria e seu marido Honório, com a pres-

tativa  ajuda do vereador Sabino Picolo foi encaminhada a solicitação. 
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  Localização:Detalhe. 
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A localização na “planta geral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AQUI – GUIA DE ENDEREÇOS DE CURITIBA 2006/2007 
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GENEALOGIA.  

Os ancestrais: 

             

                       JOSEF HAUPT                               JOHANN SONTAG 

         KLARA PUSCHMANN HAUPT     FRANZISCA SCHOBER SONTAG 

                                     |                                                            | 

                   JOSEF HAUPT (Jr.)                ADELHEID SONTAG HAUPT 

                        (1840–1911)                                            (1841–1924) 

                                                                 | 

                                                  JOHANN HAUPT 

                                                       (1875-1962)      

 

 JOHANNES E. L. JUCKSCH                 JOHANN GOTTLIEB HATSCHBACH                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MARGARETHA DOROTHEA               KAROLINE RICHTER HATSCHBACH 

                               |                                                                     | 

            FERDINAND JUCKSCH                    JULIA HATSCHBACH JUKSCH  

(1848-1895) (1860-1940)              

                                                                  |    

                                                 BERTHA JUCKSCH 

                                                        (1883-1953) 

     

    João Haupt e Bertha Jucksch se casaram no dia 30 de Janeiro de 1904.   

                                       
1. - JOÃO HAUPT (24/12/1875-05/07/1962), BERTHA JUCKSCH (12/01/ 1883 – 

13/04/1953) tiveram 4 (quatro) filhos: 

 

1.1.-ELVIRA CAROLINA HAUPT (17/04/1905-15/11/1996) casou com AFFONSO 

GRÖTZNER (21/04/1899-22/01/1966) tiveram 3 (três) filhos: 

 

1.1.1.-PAULO AFFONSO GRÖTZNER (23/08/1925) casado com LUIZA REGINA 

SARTORI GRÖTZNER (17/11/1930). Tem um filho: 

 

1.1.1.1.-AFONSO GRÖTZNER NETO (04/06/1955) casado com BEATRIZ DE BIT-

TENCOURT GRÖTZNER, (07/08/1957) e tem 3 (três) filhos: 

 

1.1.1.1.1- MARIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (22/11/1984) casada com 

MURILO DE AZEVEDO SCHNEPER (15/06/1988).        

 

1.1.1.1.2- LUCIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (03/09/1990). 

1.1.1.1.3- GUILHERME DE BITTENCOURT GRÖTZNER (06/04/1997). 

 

1.1.2.- RUBENS ALBINO GRÖTZNER (08/12/1928-11/06/1990) foi casado com 

MAFALDA GRÖTZNER (29/03/1938 + 18/11/2019) e tiveram 3 (três) filhos: 

 

1.1.2.1.- CARLOS ROBERTO GRÖTZNER (04/07/1957) 

1.1.2.2.- SONIA REGINA GRÖTZNER (16/08/1958) 

1.1.2.3. JOÃO AFONSO GRÖTZNER (16/05/1962) casado com LICIANE SPIES 

GRÖTZNER (17/03/1972), tem um filho: 

 

1.1.2.3.1. LUCAS SPIES GRÖTZNER (07/03/1999). 
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1.1.3.- VERA MARIA GRÖTZNER HUNGRIA (16/08/1933) foi casada com 

HONÓRIO PETERSEN HUNGRIA (25/03/1927 – 28/01/2012). Tem 4 (quatro) filhos: 

 

1.1.3.1.- FÁTIMA REGINA HUNGRIA GUEDES (04/08/1957) casada com MARIO 

PENNA GUEDES JÚNIOR (29/04/1956) Tem 2 (dois) filhos: 

 

1.1.3.1.1. GABRIEL HUNGRIA GUEDES (06/10/1982) 

1.1.3.1.2. JÚLIA HUNGRIA GUEDES (03/04/1986) 

 

1.1.3.2. – FRANCISCO BICALHO HUNGRIA (13/09/1960). Do primeiro casamento 

com NÍVIA CANABRAVO BARBALHO, tem dois filhos e mais dois do segundo, com 

CÉLIA DAQUINO (19/10/1972): 

 

1.1.3.2.1.- DIOGO BARBALHO HUNGRIA (21/11/1985) 

1.1.3.2.2.- CAROLINA BARBALHO HUNGRIA (11/06/1987) 

1.1.3.2.3.-TAINÁ HUNGRIA (23/04/1995) 

1.1.3.2.4.- ALICE DAQUINO HUNGRIA (06/08/2003) 

 

1.1.3.3.- HONÓRIO PETERSEN HUNGRIA JÚNIOR (29/01/1966) casado com 

SIMONE BURKOT HUNGRIA (26/04/1968) e tem dois filhos; 

 

1.1.3.3.1- THAÍS BURKOT HUNGRIA (17/11/1999) 

1.1.3.3.2- EDUARDO BURKOT HUNGRIA (12/12/2001) 

 

1.1.3.4.- MARCELO GROETZNER HUNGRIA (26/01/1968) casado do SIMONE 

CRISTINA DIAS HUNGRIA (14/03/1971) e tem dois filhos: 

 

1.1.3.4.1. – VINICIUS DIAS HUNGRIA (11/02/2003) 

1.1.3.4.2. – ALANA DIAS HUNGRIA (14/02/2005). 

 

1.2.- AFFONSO JOÃO HAUPT (23/08/1906 - 22/11/1977) Foi casado com ANNA 

ELZA WEIBEL (29/12/1907 – 20/10/1999) tiveram 2 (duas) filhas: 

 

1.2.1.- GILDA MARION HAUPT (26/03/1933 - 05/08 2018) foi casada com JORGE 

WEIGERT JÚNIOR (03/01/1930 - 06/02/1976) tiveram 6 (seis) filhos: 

 

1.2.1.1.- JORGE AFONSO WEIGERT (03/03/1957 – 00/00/2012) foi casado com 

DORIS LAGO WEIGERT (01/07/1956) e tiveram 5 (cinco) filhos: 

 

1.2.1.1.1.- HENRIQUE LAGO WEIGERT (12/10/1980) 

 

1.2.1.1.2 – ANA CAROLINA WEIGERT (18/05/1982) casada com CARMINE 

AQUILA JÚNIOR (13/01/1975) e tem 2 (dois) filhos: 

 

1.2.1.1.2.1.- VINICIUS WEIGERT AQUILA (04/08/2002) 

1.2.1.1.2.2 – CAIO WEIGERT AQUILA (30/12/2003)  

 

1.2.1.1.3 – ANA PAULA WEIGERT (10/06/1983) 

1.2.1.1.4 – ANA CRISTINA WEIGERT (10/06/1983) 

1.2.1.1.5. – JULIANA WEIGERT (19/05/1984) 
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1.2.1.2 – ANA LÚCIA WEIGERT (05/05/1958) casada com JOÃO BATISTA NUNES 

COELHO (23/06/1954) tem uma filha: 

 

1.2.1.2.1. – LETÍCIA WEIGERT DE NUNES COELHO (23/05/1991) 

 

1.2.1.3. – MARIA LUIZA WEIGERT (15/11/1959 - 24/11/2019) foi casada com 

LEONIDAS SILVA NETO (24/12/1957) tem uma filha: 

 

1.2.1.3.1. – FERNANDA WEIGERT SILVA (19/09/1986) 

 

1.2.1.4. – CARLOS EDUARDO HAUPT WEIGERT (25/12/1960) casado com 

SORAYA VILELA WEIGERT (14/05/1965) tem 3 (três) filhos: 

 

1.2.1.4.1. – EDUARDO VILELA WEIGERT (27/10/1986) 

1.2.1.4.2. – FELIPE VILELA WEIGERT (11/06/1988) 

1.2.1.4.3. – LAÍS VILELA WEIGERT (22/03/1994). 

 

1.2.1.5.- PAULO RENATO WEIGERT (01/01/1969) casado com VANELI VIALLE 

WEIGERT (25/05/1969) tem 2 (dois) filhos: 

 

1.2.1.5.1 – BRUNO VIALLE WEIGERT (18/09/1992) 

1.2.1.5.2 – BRENO VIALLE WEIGERT (05/07/1997) 

 

1.2.1.6. – ANDRÉ LUIZ WEIGERT (24/01/1971) casado com MARIA APARECIDA 

FURTADO ROCHA (17/08/1967) tem um filho: 

 

1.2.1.6.1.- LUCAS ROCHA WEIGERT (10/03/1995) 

 

1.2.2. – MARIA DE LOURDES HAUPT (20/03/1936) casada com ELMIR PELEGRI-

NO TITON (10/03/1932) e tem 4 (quatro) filhos. 

 

1.2.2.1. ANA MARIA TITON (09/08/1958) casado com LUIZ ANTÔNIO EUGÊNIO 

DE LIMA (09/07/1958) tem 2 (duas) filhas: 

 

1.2.2.1.1.- JULIANA TITON DE LIMA (04/06/1992). 

1.2.2.1.2. –ALICE TITON DE LIMA (18/10/1996).   

 

1.2.2.2. – MARIA CRISTINA TITON (26/02/1960) casada com MARCO ANTÔNIO 

BALVEDI (03/07/1963) tem 2 (dois) filhos:  

 

1.2.2.2.1.- MARCOS EDUARDO BALVEDI (14/04/1994) 

1.2.2.2.2.- LUCAS BALVEDI (19/07/1996) 

 

1.2.2.3. – JOÃO CÉSAR HAUPT TITON (08/03/1961) casado com CINTIA DUTRA 

TITON (03/05/1966) tem um filho: 

 

1.2.2.3.1 – JOÃO CÉSAR HAUPT TITON JÚNIOR (30/04/1992) 

 

1.2.2.4. – MARCUS VINICIUS TITON (07/04/1965) casado com LARISSA SILVEI-

RA SIVOLANI TITON (12/10/ 1966) tem um filho: 
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1.2.2.4.1. – GABRIEL SIVOLANI  TITON (07/07/1999) 

 

1.3.– CECÍLIA BERTHA HAUPT (25/09/1909 – 07/08/1910).    

  

1.4. – MERCEDES ADELAIDE HAUPT (14/01/1918 – 10/11/2008) foi casada com 

DOMINGOS CODEGA DE BITTENCOURT (23/05/1912 – 10/06/1987) tiveram 3 

(três) filhos: 

 

1.4.1. – DIVA MARIA HAUPT DE BITTENCOURT (12/04/1938 – 24/05/1938) 

 

1.4.2. – REGINA MYRTE HAUPT DE BITTENCOURT (20/08/1939) é casada com 

JOÃO DA MATTA BRANDÃO CORREIA LIMA (31/01/1933) tem 4 (quatro) filhas: 

 

1.4.1.1. – MÔNICA DE BITTENCOURT CORREIA LIMA (22/01/1965) é casada com 

RONALDO GOMES DE CARVALHO (10/02/1963) e tem um filho: 

 

1.4.1.1.1.- PAULO JOSÉ DE CARVALHO NETO (13/09/1994) 

 

1.4.1.2. – LUCIANA DE BITTENCOURT CORREIA LIMA (23/06/1966) é casada 

com PAULO HENRIQUE MION GUARIZA (30/06/1965) e tem 2 (dois) filhos: 

 

1.4.1.2.1.- TATIANA CORREIA LIMA GUARIZA (16/05/1994) 

1.4.1.2.2. – PIETRO CORREIA LIMA GUARIZA (12/07/1998)  

 

1.4.1.3. – ANDRÉA DE BITTENCOURT CORREIA LIMA (10/09/1969) é casada 

com ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO (07/02/1964).  

 

1.4.1.4. – DANIELA DE BITTENCOURT CORREIA LIMA (26/03/1974) é casada 

com ALEXANDRE LOYOLA FONTOURA (30/05/1974). Tem um filho: 

 

1.4.1.4.1 – GUSTAVO CORREIA LIMA FONTOURA (21/03/2007). 

 

1.4.3. – RUY CARLOS HAUPT DE BITTENCOURT (30/08/1946) é casado com 

MÁVIA APARECIDA ARAUJO DE BITTENCOURT (03/02/1950) e tem 4 (quatro) 

filhos: 

 

1.4.3.1. – RUY CARLOS ARAÚJO DE BITTENCOURT (04/03/1972) é casado com 

ANNA CRISTINA KOJARSKI MARQUES (31/10/1975) e tem uma filha: 

 

1.4.3.1.1. – ANNA LUIZA MARQUES DE BITTENCOURT (04/03/2004) 

 

1.4.3.2. – THEREZA CRISTINA ARAÚJO DE BITTENCOURT (10/06/1973) é casa-

da com MARCELO POSSAMAI (15/06/1972) e tem um filho: 

 

1.4.3.2.1. – MARCELO DE BITTENCOURT POSSAMAI (20/11/1997). 

 

1.4.3.3. – ISABEL CRISTINA ARAÚJO DE BITTENCOURT (19/01/1977) 

 

1.4.3.4. – JOÃO FERNANDO ARAÚJO DE BITTENCOURT (13/08/1990) 
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           FINALIZANDO: 

Este trabalho não tem a pretensão de ser uma biografia. Trata-se mais de um ar-

quivo colocado em ordem cronológica, que poderá oferecer subsídios para quem se dis-

puser a escrever a história da família Haupt. 

É obvio que tenha havido omissões e equívocos, mas lembranças e correções se-

rão sempre bem-vindas.  

Alguns poderão achar estranha a presença de duas páginas, historiando a vida do 

Maestro Carlos Frank. Mas, a frustração com a morte prematura do amigo marcou tanto 

o Vô João, que certamente ele aprovaria a iniciativa. 

Desejo agradecer a todos que colaboraram e com muita paciência atenderam aos 

meus telefonemas, especialmente a Tia Mercedes com sua fabulosa memória e a minha 

mulher Regina que me auxiliou na revisão dos textos. 

Curitiba, 30 Janeiro de 2005. 

Paulo Affonso Grötzner.                                                
 

NOTAS: 
As imagens das páginas 58, 63 e 66 pertencem ao acervo da FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA - 

CASA DA MEMÓRIA.   
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