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Um passeio no passado

Nenhum futuro se constrói em bases sólidas sem atenção 
especial ao passado.

A frase pode até parecer retórica fácil, mas contém um grande 
ensinamento. Sem ter conhecimento do que fizeram nossos 
antepassados, de certo ou de errado, não vamos conseguir estruturar 
uma sociedade harmônica, isenta de vícios e problemas.

Este livro possibilita um pouco desse conhecimento. Mostra-
nos famílias que se instalaram no Paraná e aqui frutificaram 
grandes empreendimentos.

É gratificante reencontrar nomes que fizeram parte do nosso 
passado e da nossa história. Os Hauer, que em homenagem 
possuem um bairro com seu nome em Curitiba. Os Glaser, que 
ainda fazem parte do nosso comércio. Os Macedo, de grandes 
ramificações, que construíram a primeira e maior rede de lojas 
do século passado. Os Guimarães, os Junqueira, os Henke. 
Impossível nominar todos.

Mas é a família Glaser que ganha destaque neste volume. O 
patriarca, Wenceslau, nascido na Áustria, aqui formou família 
e participou da construção e estruturação de vários empreendi-
mentos comerciais a partir de sua própria loja.

A consciência da importância do passado para engrandecer 
o presente é tanta que estamos estruturando, através da 
Fecomércio/PR, um grande museu do comércio. Já recebemos 
várias contribuições, inclusive da família Glaser, para dispo-
nibilizar à população equipamentos utilizados pelo comércio 
no passado.

Este livro é uma verdadeira viagem no tempo. Ele nos leva aos 
primórdios da capital paranaense e aos cidadãos que construíram 
essa capital. Conduz-nos em bondes puxados por burros e nos 
relembra quando erva-mate, açúcar, café, farinha, entre outros 
produtos, eram transportados em barricas e percorriam ruas 
lamacentas que hoje são cheias de recordações.

Não faz tanto tempo assim. Mas é quase uma eternidade.

E é bom ver que a nossa história ficará eterna nestas páginas.

Darci Piana
Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná
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Famílias germânicas no sul do Brasil

A colonização do Brasil por Portugal transplantou à nossa terra 
a cultura lusa, aqui influenciada pelos índios e negros, dando à 
nação certa uniformidade de usos e costumes, variando apenas 
por algumas desigualdades geográficas, como clima e vegetação. 
Pouca diferença existindo entre uma vila do Nordeste e uma do 
Sul; Pombal era quase igual à Lapa, Natal muito se parecia com 
Porto Alegre.

Após a vinda da família real portuguesa no início do século 
XIX, começou a ser incentivada a vinda de imigrantes não ibéricos 
para as províncias mais ao sul, inicialmente povos germanos, 
como alemães e suíços, depois italianos e eslavos. Então as ditas 
províncias, depois estados, começaram a apresentar diferenças 
em relação às unidades mais ao norte, com alteração nos já ditos 
usos e costumes.

Contando a história dos imigrantes germânicos, Niroá Ribeiro 
Glaser nos apresenta este belo trabalho. Parte dos pioneiros, os 
alemães do Trier, que vieram para Rio Negro, e depois, já no 
Paraná província, nos conta a saga das famílias Glaser e Leitner, 
originárias do império austro-húngaro, vindas através da colônia 
Dona Francisca.

A Áustria é um país interessante, de cultura germânica e que 
mantém as características de organização dessa raça, mas, como 
se situa em contato com os povos latinos, manteve deles a alegria 
e a descontração, sendo muito diferente da sisudez dos vizinhos 
alemães e suíços.

O império brasileiro tinha especial admiração pelos imigrantes 
germânicos, como vemos na mensagem do presidente da província 
do Paraná, Venâncio José de Oliveira, em 15 de fevereiro de 
1872, que disse que era conveniente a distribuição dos lotes da 
fracassada colônia dos franceses de Argel no Bacacheri para 
laboriosos alemães.

Aqui no Paraná, os germanos e seus descendentes foram 
destaques na indústria e no comércio.

A Casa Glaser tem para mim boas recordações; situava-se a uma 
quadra da minha casa e ficava no caminho entre ela e a escola de 
Dona Branca, que eu frequentava. Gostava de olhar suas vitrines, 
cheias de atrativos. Lembro-me de ali ter comprado, entre outras 
coisas, copo de plástico e penal. Depois, já adulto, ferragens, tintas 
e outros artigos.

Está de parabéns Niroá Ribeiro Glaser com este trabalho, que 
incorpora novos acontecimentos à história do Paraná.

José Carlos Veiga Lopes
Presidente da Academia Paranaense de Letras
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Prefácio

O livro intitulado “Famílias do Velho Mundo no Comércio 
do Paraná”, preparado pela Profª. Niroá Ribeiro Glaser, possui 
conteúdo abrangente sobre o tema abordado.

É uma obra de amplo escopo que se destina ao público leigo, 
alunos do ensino médio, universitário, bem como aqueles 
interessados na história dos movimentos imigratórios no 
Paraná. Aspectos relativos à imigração alemã são descritos de 
forma sucinta e enriquecidos de ilustrações fotográficas.

Estou honrado por ter sido convidado a prefaciar esta 
importante obra, que sem duvida motivará o interesse sobre 
o tema, estimulando o surgimento de novas pesquisas sobre a 
história dos imigrantes que colaboraram de forma significativa 
para o desenvolvimento material econômico e cultural do estado 
do Paraná.

Os aspectos sociais compõem um imenso mural de 
informações. As famílias de imigrantes e seus descendentes não 
representam apenas um conjunto de pessoas, em torno das quais 
foram elaboradas biografias sobre sua vida, pensamentos e obra 
ou estudos genealógicos. Representam muito mais um cenário 
passivo de memórias para serem reconhecidas e homenageadas 
como parcela significativa de gerações do Velho Continente que 
trouxeram, além de coisas materiais, principalmente a bagagem 
da civilização e da cultura europeia, assim como a semente da 
esperança para viver e vencer no novo mundo. Sem dúvida 
esta contribuição merece um lugar de destaque na biblioteca 
paranaense.

A divulgação dos aspectos históricos foi realizada de forma 
magnífica, despertando a curiosidade do leitor pelo tema. 
Transmite, em linguagem acessível, o conhecimento. O texto 
claro e bem estruturado é rico de informações e ilustrações 
bem selecionadas, resumindo de maneira clara e objetiva os 
conhecimentos da autora acumulados durante anos de trabalho 
e pesquisa.

 João José Bigarella
Professor Emérito da Universidade Federal do Paraná
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Convite para evento cultural na Biblioteca Pública do paraná, relativo aos imigrantes austríacos no Paraná.
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Notas da autora

otivada pela exposição realizada dia 25 de outubro de 2007, 
no hall do segundo andar da Biblioteca Pública do Paraná, 

intitulada “Algumas contribuições de imigrantes austríacos e 
seus descendentes para o desenvolvimento e a cultura no Paraná” 
(convite página 12) e pelo fato de ter sido solicitado à família 
Glaser o empréstimo de alguns objetos do seu acervo para essa 
exposição, fiquei curiosa para pesquisar a origem das famílias 
Leitner e Glaser, as quais eram representadas nessa exposição.

A inauguração da praça Thereza Leitner Glaser, no dia 27 de 
outubro de 2007, junto ao trevo do Atuba, local de onde a cidade 
de Curitiba começou a surgir, foi mais um fator determinante 
para essa busca.

Somando-se aos fatos acima descritos, eis que num momento 
de inspiração o Sr. Darci Piana (presidente da Fecomércio) teve 
a feliz ideia de propiciar ao público curitibano e paranaense a 
visão de como se desenvolveu o comércio em Curitiba. Sabedor 
de que a família Glaser é a única firma comercial a ultrapassar 
mais de um século ininterrupto atuando nessa área, nas mãos da 
mesma família, e no mesmo espaço físico, ele nos procurou em 
busca de acervo no mês de março de 2008. Isso se materializou 
por sua iniciativa e se concretiza com a inauguração do Museu 
do Comércio aberto ao público.

Só temos de agradecer a essa extraordinária figura de mente 
singular, a qual é comum só a pessoas privilegiadas, que teve a 
perspicácia de usar um assunto de tamanha envergadura para 
mostrar que o desenvolvimento econômico de um país se faz 
pelo comércio na sua acepção integral da palavra, não só como 
mercadorias, mas também pela troca de conhecimento. E foi tão 
feliz em seu sonho que o que parecia ser prospeção para um 
futuro longínquo hoje vemos se concretizando. 

Professor Ito Vieira, o senhor não pode deixar de ser citado 
pela importância que deu ao trabalho na parte logística, e pela 
atenção e carinho dispensados à minha pessoa. A contribuição 
da cientista social e brilhante advogada Aracélis Becker de 
Araújo, com material e  sugestões, foi de suma importância para 
complementação e enriquecimento desta pesquisa. A Adalberto 
Camargo e Amaryllis Kanayama, pela seriedade e competência 
na elaboração gráfica deste trabalho, o meu agradecimento.

Niroá Zuleika Rotta 
Ribeiro Glaser é 
socióloga e professora da 
Universidade Federal do 
Paraná com mestrado 
na área da Educação e 
curso superior de piano.
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PANORAMA 
INTERNACIONAL 
DO SÉCULO XIX

1

Império
Austro-Húngaro no 
início do século XX.
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s imigrantes austríacos e alemães faziam parte do Império 
Austro-Húngaro e vieram para ao Brasil em diferentes 

momentos, no período que vai do início do século XIX até o 
começo da II Guerra Mundial. Segundo Nadalim (2005), do 
ponto de vista da história europeia, os fluxos imigratórios 
correspondem a origens diferenciadas, coerentes com as 
constantes mudanças no mapa político da Europa Central. 
Esses imigrantes, que deveriam contribuir para o povoamento 
do sul do país ou para ensinar nosso povo a trabalhar, eram 
colonos que deveriam produzir para abastecer seus povoados 
ou construir estradas e linhas telegráficas.

Foi a partir de 1850 que esse fluxo aumentou, com imigrantes 
vindo de diferentes regiões da Europa germânica, como 
Romênia, Boêmia (pertencente a Áustria), Prússia, Saxônia, 
Pomerânea, Oldenburg, Suíça, Hamburgo, Itália, Hannover, 
Hessen, Holstein, Renânia, Braunschweig, que se dirigiram 
primeiro à colônia Dona Francisca (atual Joinville). Pela falta de 
adaptação ao clima, preferiram subir até Curitiba instalando-se 
em chácaras até limites de Santa Felicidade e Abranches. Essa 
corrente migratória alemã dura até o início do século XX, mas é 
superada pelos italianos e poloneses.

Em 1870, a convite do presidente Lamenha Lins, grupos de 
imigrantes se instalaram em colônias próximas à capital. Na 
década de 1930, vieram os alemães menonitas, oriundos da 
Rússia, os quais se fixaram na Vila Guairá, no Boqueirão e em 
Guabirotuba. Tivemos um novo contingente de refugiados de 
Santa Catarina dessa mesma confissão religiosa menonita, após 
a II Guerra, os quais se dirigiram ao município de Palmeira, 
localizado na antiga fazenda Cancela (Colônia Witmarsun). Por 
mais uma iniciativa do governo do estado do Paraná, terminou 
o último ciclo de imigração alemã vindo da Iuguslavia, Hungria 
e Romênia, com refugiados após a guerra que encontraram em 
nosso estado um lugar para viver.

Após a II Guerra Mundial, a Áustria permaneceu ocupada por 
mais 10 anos, e em 26 de outubro de 1955 saía do país o último 
soldado. Desde esse momento ela se constitui num país neutro. 
A declaração de neutralidade perpétua fez com que a Áustria 
se tornasse um ponto de encontro e diálogo entre os diversos 
blocos econômicos e políticos mundiais, atuando ativamente 
nas Organizações das Nações Unidas (ONU).
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IMIGRAÇÃO
DA EUROPA2

Família Real Portuguesa - Lisboa, 1896/1899 - Biblioteca Nacional Digital de Portugal.
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Na ocasião do descobrimento da América, não era novidade 
o movimento migratório – contingentes populacionais 

deixavam o velho mundo buscando novas oportunidades. Na 
Alemanha e na Itália, a população mais sofrida tinha um desejo 
enorme de emigrar em busca de novas oportunidades e melhores 
condições de vida.

Só em 1530 a imigração no Brasil foi planejada (uma geração 
após seu descobrimento).

Com a transferência do príncipe regente Dom João para o Rio 
de Janeiro em 1808 e a vinda da Grã-Duquesa Leopoldina, filha 
do imperador da Áustria Francisco I, a relação entre a Alemanha 
e o Brasil se modificou. 

No decreto de 25 de novembro de 1809, baixado pelo príncipe 
regente Dom João, tornando possível a propriedade da terra aos 
estrangeiros, lê-se:

Sendo conveniente ao meu real serviço e ao bem público 
aumentar a lavoura e a população que se acham muito diminuta 
neste Estado; e por motivos que me foram presentes, hei por 
bem conceder datas de terras por sesmarias pela mesma forma 
com que minhas reais ordens concedem aos meus vassalos, 
sem embargo de quaisquer leis e disposições em contrário. 
(Balhana; Machado; Westphalen, 1969, p. 157)

Entre os anos de 1819 e 1947, o Brasil recebeu 4.903.000 
imigrantes, sendo em maior número os italianos, seguidos pelos 
portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos, 
sírio-libaneses, poloneses e 350.000 não declarados.

Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal e toda 
a Família Real, embarcando 
para o Brasil no Cais de 
Belém. Gravura de Henry 
L’Eveque, 1769-1832.

21
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A saída do país era angustiante. Embarcavam na Itália, em 
Gênova ou Trieste; na Alemanha, pelo Porto de Hamburgo; e 
na França, em Havre ou Marselha. Vinham com navios à vela 
sobrecarregados, alguns viam pela primeira vez o mar.

Os emigrantes muitas vezes não possuíam informações do 
Brasil, ou quando as tinham era com certo exagero, como a de que 
o país possuía imensas florestas com palmeiras e onças, grandes 
rios, inúmeros macacos barulhentos e bando de papagaios. Poucos 
sabiam sequer qual o nosso tipo de governo. Mas a propaganda 
falava das vantagens das novas terras situadas na América.

A saída tinha como destino São Francisco, pois lá as terras 
eram férteis, porém, em São Francisco da Califórnia, a busca 
era pelo ouro, e no Brasil, era pelo assentamento na Colônia de 
Dona Francisca em terrenos do Príncipe de Joinville, colônia 
fundada em 1851. Isso deu início ao fluxo de imigração alemã 
para Santa Catarina.

Os descendentes dos Leitner e dos Glaser contam que seus 
avós saíram da Europa pensando em chegar em São Francisco, 
na América do Norte, mas vieram parar no Brasil.

Chegaram os primeiros agricultores e artesões, que se 
estabeleceram em uma clareira aberta na floresta pluvial tropical, 
pois não existia uma estrutura urbana ou rural apropriada. Tudo 
era improvisado; tinham tudo a fazer.

Árvore imensa, derrubada 
por desbravadores.

Igreja Católica da Rua da 
Telheira, 1866. Colônia Dona 
Francisca, atual cidade de 
Joinville, foto de Johann Otto 
Louis Niemeyer.
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Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil, 
Collecção Dona Thereza Christina Maria, 
albuns fotográficos.
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Primeiro número do jornal germânico Kolonie Zeitung, de autoria de Ottokar Doerfell, 1862, acervo do Arquivo 
Histórico de Joinville.

F
o

n
te

: 
h

tt
p

:/
/p

t.
w

ik
ip

e
d

ia
.o

rg
/w

ik
i/

K
o

lo
n

ie
-Z

ei
tu

n
g
 |

 A
rq

u
iv

o
 H

is
tó

ri
co

 d
e 

Jo
in

v
il

le
.



OS PIONEIROS3

Fo
to

: 
A

n
ge

li
ta

 M
u
x
fe

ld
t 
|
 F

o
to

m
o
n
ta

ge
m

: 
A

d
al

b
er

to
 C

am
ar

go
.

30



31

a vigência do Império Austríaco, inúmeros cidadãos 
resolveram imigrar para Curitiba, já na metade do século 

XIX. Curitiba era uma pequena vila com a média de 3.000 mil 
habitantes, capital da recém-instalada Província do Paraná do 
Império do Brasil.

O aspecto físico, o clima, a língua, os costumes e os aspectos 
culturais se constituíam em novidades para o imigrante. Havia 
casas baixas e distantes uma das outras, janelas sem vidro, 
tramelas de madeira nas janelas e nas portas, pequeno comércio, 
ruas tortas, angulosas e sem calçamento. Carros de boi é que 
faziam o transporte de lenha e produtos para as construções.

Os armazéns tinham o transporte de suas mercadorias feito 
por carroças puxadas por burros de carga, as quais iam e vinham 
para nossa Antonina e nosso Paranaguá. Muito se lê que eles 
não vinham ao Brasil por motivos de pobreza, e sim pela política 
que ocorria na Europa.

Em Curitiba, encontravam uma população clara, diferente 
do resto do país, que pronunciava o português formal; eram 
altos e bonitos, com cabelos castanhos, pele rosada e maneiras 
simpáticas e agradáveis. As do sexo feminino possuíam traços 
delicados, conversavam com desenvoltura e eram educadas.

A população era menos indolente do que nas demais regiões, 
pois não conviviam com o imenso calor, mas sofriam com a falta 
de artesões. A imigração os trouxe, e os alemães contribuíram 
para mudar o panorama da Província do Paraná. É só observar 
a arquitetura das casas da época. O trabalho desses imigrantes 
propiciou a seus descendentes condições muito melhores do que 
as que tais alemães aqui encontraram.

Os imigrantes não decaiam ou degeneravam facilmente sob 
o ponto de vista cultural porque acreditavam na mudança e no 
sucesso futuro, uma vez que tinham trazido esta bagagem que 
não se perde e se obtém através dos séculos: educação escolar 
séria. Temos como modelos dessa “raça” os Schaffer, os Wolf, 
os Meister, os Strobel, os Johnscher, os Menssing, os Weigang, 
os Schulze, os Fleischmann, os Engelhardt, os Schoneweg, os 
Bengson, os Garbers, os Iwersen, os Bigarella e muitos outros a 
quem devemos o desenvolvimento de nossa cidade.

N

Stéréoscope, Breveté S.G.D.G.,
Vérascope Richard, aparelho 
de visualizar negativos em 
vidro comercializado na 
Loja de Wenceslau Glaser, 
arquivo da família.
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O conceito de progresso alterou as características do homem 
paranaense, cuja condição de viver passou a ter uma forte 
vinculação com o trabalho graças ao exemplo e à figura do 
imigrante. Percebe-se que houve por parte desses imigrantes uma 
adaptação, buscando estabilidade econômica e ao mesmo tempo 
mantendo suas tradições.

Verifica-se a preocupação de inserção de seus filhos no mercado 
de trabalho. Assim, aos jovem do sexo masculino era oferecido 
o aprendizado de um ofício que garantisse a sobrevivência 
de sua futura família, enquanto a mulher era preparada para 
o casamento, a maternidade, com ensinamentos de prendas 
domésticas passados pela sua mãe, enquanto esta preparava seu 
enxoval. Franciosi (2009, p. 252) escreve:

Os ensinamentos por eles recebidos na mais tenra idade e 
repassado dos pais para os filhos, intactos. Eles os conservam 
com suas tradições. A tradição nacional, aliás, é um dos traços 
constantes em todos os grupos étnicos vindos ao Paraná. Nem 
poderia ser de outra forma, pois um povo quando imigra 
sempre leva consigo, mesmo que disso não se perceba, todo 
aquele complexo que faz uma nacionalidade ser diferente da 
outra, ou seja, a raça, a língua, os costumes, o way of life, e 
principalmente o acervo que se diz tradição.

Do mesmo autor, lemos:

Foi assim que no Paraná, um misto de várias raças que 
aqui vibram para cultivar a terra. Mesmo aqueles que 
não conseguiram fixar-se por razões que não interessam 
ser analisadas aqui e agora, deixaram de qualquer modo, 
marcas de suas passagens, marcas que o tempo não tem 
podido destruir. Estados que se fecharam às correntes 
migratórias ou que não receberam com a mesma intensidade, 
regularidade e quantidade também não apresentam hoje, 
o mesmo desenvolvimento e progresso de nosso Estado, ou, 
para citarmos outros exemplos vivos Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo principalmente.
Feliz Paraná e sua gente, que puderam contar com a participação 
de tantas e numerosos grupos étnicos. Essa participação, sem 
dúvida e inquestionavelmente contribuiu não apenas para 
a formação do Estado, mas também no desenho e perfil do 
paranaense, de modo muito especial, no perfil do curitibano ao 
moldar, através dos anos, seu modo de ser, seu comportamento, 
sua aparência física e até mesmo sua psique. Somos, queiramos 
ou não, produto e resultado dessa mesclagem. Mas isso, 
felizmente ao invés de nos diminuir, só fez por acrescentar, para 
aumentar nossa estatura no contexto nacional e internacional. 
Feliz o Paraná. (Franciosi, 2009, p. 257)

Tradução do passaporte 
dos estados do Reino 
da Prússia, com as 
características físicas do 
imigrante Mathias Peters 
expedido em Bitburg 
em 22 de abril de 1828. 
Documento extraído do 
livro Estado do Paraná, 
Empreza Editora Brasil, de 
Capri & Olivero, 1923.

Passaportes e outros 
documentos originais 
pertencentes aos primeiros 
alemães chegados ao Rio 
Negro, datados de Bremen 
em 1828. Fonte: Estado do 
Paraná, Empreza Editora 
Brasil, de Capri & Olivero, 
1923.
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A CHEGADA DA FAMÍLIA LEITNER
AO CONTINENTE AMERICANO
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om o progresso comercial do Paraná, houve um fluxo 
enorme das correntes imigratórias alemãs e austríacas. 

Foi na realidade uma leva de homens laboriosos, ordeiros e 
respeitadores das tradições da pátria que os abrigou, homens 
estes que demonstravam seu reconhecimento. Esses pioneiros, 
cujos descendentes estão neste pedaço da Federação, seguindo 
a trilha de seus antepassados, procuraram, por todos os meios, 
demonstrar e respeitar a herança recebida.

João Leitner, nascido em Tirol, na Áustria, veio para o 
Brasil em 1866 em navio à vela, desembarcando no porto de 
São Francisco, passando a residir em Joinville, onde nasceu 
seu primeiro filho, Luiz. Não se adaptando ao clima tropical 
daquela região catarinense, Leitner subiu a Curitiba, trazendo 
seu filho em lombo de animal. Essa viagem durou vários dias. 
Aqui chegando, construiu um hotel e começou a desenvolver sua 
atividade, instalando-se, em 1868, na Rua das Flores, esquina 
da Rua da Liberdade, hoje Rua XV de Novembro, com Rua 
Barão do Rio Branco, onde se encontrava o Clube Curitibano. 
Naquele hotel, hospedaram-se o Barão de Capanema e outras 
autoridades que visitavam Curitiba.

A visão comercial de Leitner era imensa. Ele se preocupava 
com diversos problemas econômicos, chegando a organizar um 
transporte em diligência de Curitiba a Antonina que prestou ao 
Estado excelentes serviços.

Foi quando ele adquiriu uma grande gleba de terras no Atuba, 
região que hoje pertence a Curitiba, mas que, na época, fazia 
parte do município de Colombo. Esse era o caminho pelo qual 
todos os que chegavam à cidade passavam. Esse tirolês deixou 
seu nome ligado aos assuntos econômicos do Paraná.

C

À esquerda, os pais 
Joseph Hauer e Therese 
Weiser Hauer convidam 
para o casamento de 
Anna Hauer e Luiz Leitner  
em dezembro de 1898.
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Rua XV de Novembro.
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Colonos e suas carroças no Largo da Ordem em 1936. Foto do Acervo Histórico 
Cid Destefani.
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Trecho da Rua XV de Novembro.

Primeiro local do Teatro Guayra na Rua Dr. Muricy, 1936 – 
foto do Arquivo Histórico de Cid Destefani.
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Sra. Anna Leitner, matriarca da família 
Leitner & Glaser. 

4.1 Árvore genealógica da família Leitner
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Momento de descontração da família Leitner, como costume 
tipicamente europeu de lanchar ao ar livre. 
À direita, telegrama de felicitações dos seus avós,  Joseph e 
Anna Hauer.

Revisão de Germínia Leitner (30/10/2009).
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Famílias Leitner e Glaser, 17 de agosto de 1924, em 
comemoração ao aniversário de Alberto Manoel 
Glaser, de chapéu, com sua esposa Thereza 
(à esquerda).

A senhora Thereza Leitner, neta 
desse grande empreendedor, após 
casamento com o senhor Alberto 
Manoel Glaser, passava com a família 
os finais de semana nesse local, o qual 
ficou conhecido como o “Tanque dos 
Glaser”. A família viu suas terras serem 
invadidas no primeiro governo do senhor 
Roberto Requião, em 1994. Assim, após 
várias reuniões entre ela e seus filhos, 
resolveram fazer um loteamento, o qual 
levou o seu nome. Seu filho mais novo, 
Mário Fernando Glaser, tomou a frente 
e conseguiu, após 11 anos de espera e 
tramites com a prefeitura municipal de 
Curitiba, ver o loteamento aprovado, 
o qual foi denominado de “Thereza 
Leitner Glaser”.

Na gestão do prefeito Cássio 
Taniguchi, foi inaugurado, em 28 de 
março de 2004 o “Parque do Atuba”. 
Essa área foi doada pela família para 
que a população tenha mais um local 
de lazer.

O Parque do Atuba possui 173.000 
m2. Foi implantada com o objetivo 
principal de conservar as margens 
do Rio Atuba e todo o ecosistema da 
região. 
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5 RAÍZES DA FAMÍLIA GLASER
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história dessa tradicional família se iniciou com a saída 

de Joseph Glaser, professor de música e construtor, 

com 39 anos; sua esposa Anna, com a mesma idade; e seu filho 

Wenceslau, com 15 anos, de Langendorf, na Boêmia.

Embarcaram no porto de Hamburgo num vapor, em 3 de 

setembro de 1878, e chegaram à Colônia Dona Francisca (Santa 

Catarina) em 7 de outubro do mesmo ano, tendo como capitão 

Von Hekms e consignatário R. O. Lobedanz. A embarcação tinha 

118 passageiros a bordo (Arquivo Histórico de Joinville, 1993).

Joseph Glaser, construtor, fabricante de barris, dirigente e 

fundador da primeira orquestra de Curitiba, nasceu em 10 de 

março de 1839 e faleceu em 6 de dezembro de 1888. A senhora 

Anna nasceu em Scemann, em 21 de julho de 1839, e faleceu em 

3 de agosto de 1905. Ela foi uma das mais antigas e estimadas 

parteiras de Curitiba. Tiveram um filho, Wenceslau Glaser, 

nascido na Áustria em 10 de agosto de l863, casado com Ida 

Johnscher em 14 de janeiro de 1889.

Ida Johnscher nasceu em 16 de maio de 1869, filha de Joseph 

Johnscher, nascido em 25 de novembro de 1834 e falecido em 

28 de dezembro de 1909, e da senhora Maria, nascida em 2 de 

novembro de 1838 e falecida em 7 de maio de 1878. No arquivo 

histórico de Joinville, consta o registro da chegada da família à 

colônia Dona Francisca.

Na Europa, os chefes de família se reuniam em tavernas ou 

outros locais e debatiam a insatisfação geral do povo. Estavam 

desapontados e cansados com a situação deles, e o assunto 

principal era a emigração, pois desejavam ir para outros lugares 

à procura de algo melhor e com perspectiva de futuro.

Porém, viajar naquela época, principalmente para o exterior 

através do Oceano Atlântico, era muito difícil. Tratava-se de 

uma decisão de suma importância. Como não havia passaporte 

ou fotografias, não se tiravam impressões digitais e o candidato 

ficava em uma situação bastante constrangedora em relação à 

sua identificação.

A

Fotomontagem: Casa do 
senhor O. Dörffel e mapa 
da Colônia Dona Francisca, 
Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro.
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otografia da família Glaser 

em 1910, onde se pode 

constatar, da esquerda para a 

direita, Adelaide, Albina, Anita, 

Wenceslau Júnior, Ida Johnscher 

Glaser segurando João Leonardo, 

Cecília, Wenceslau Glaser, Alberto 

Manoel, Reinaldo e Carlos.
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Acima, mansão da família Glaser na atual Rua Comendador Araújo, esquina com a Rua Coronel Dulcídio, hoje Banco 
HSBC. Abaixo, outra vista da Comendador Araújo, onde hoje encontra-se o shopping Crystal, à esquerda, e o Unibanco, 
à direita, antiga residência da família Miró. 
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História do Sobrenome Glaser (The Historical Research Center): Um antigo parecer  está 
sendo utilizado para descrever a origem dos nomes das Famílias, Profissão, Ofício, Emprego, 
Trabalho ou Servidor, que deram origem aos primeiros nomes, que também podem ser ligados à 
agricultura. Exemplo: Bauer (camponez), Schmied (metalúrgico), Krämer (comerciante de coisas 
miúdas, conforme o produto que vendiam). No caso do nome Glaser, talvez os primeiros a usá-lo, 
fossem os queimadores de vidro, ou vendiam vidros.
Há variantes do nome Gläser – Glasser ou Gleser – isso só para enumerar alguns. Um dos primeiros 
que apareceu com o nome Glaser foi Conrad Glaser “dictus” (chamado “Gleser” no ano de 1286, 
cidadão de Neubulach). Existiu um Gotfried Glaser que viveu em 1288 na Suíça, em Basiléa. 
Fora disso, existem pesquisas informando que o nome já existia antes. Glaser também apareceu em 
um manuscrito da cidade de Köln (Colônia). Um escritor, Arnold Glaser, foi citado no fim dos anos 
600. Os antigos nomes alemães foram criados retrocedendo ao século XII, muitos encontrados na 
sua forma latina, utilizando, mais tarde, suas profissões e expressões do povo. O brasão é de uma 
antiga família Gläser de Nuremberg.

Brasão ........................... Do azul e dourado dividido; em cima, um copo branco com vinho 
dourado; em baixo, um peixe azul nadando para a esquerda.

Elmo ou Capacete ......... Um homem de meia idade vestido de ouro-azul dividido na mão direita, 
segurando fortemente um peixe, e na esquerda, o copo.

Origem .......................... Alemanha.

Tradução: Marion Mueller Herrmann.
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Residência da família Glaser, em 
1927, à Rua Comendador Araújo.
Da esquerda para a direita e em 
pé, João Glaser, Carlos Ross e 
Adelaide, Reinaldo Glaser e Anita 
Glaser, Carlos Glaser, Cecília e 
Alfredo Mueller.
Sentados, o casal Alberto e Thereza 
Glaser com Luiz Alberto no colo, 
Ida e Wenceslau Glaser ao centro 
e o casal Arminda e Wenceslau 
Glaser Filho com Wenceslau Glaser 
Neto ao colo.
À frente, as crianças sentadas, 
Milton Ross, Orlando Mueller, 
Wenceslau Ross e Egon Mueller.
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CASA GLASER,
MAIS DE 100 ANOS
DE HISTÓRIA6
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empre nas mãos da mesma família e no mesmo local. Com 
grande espírito empreendedor, Wenceslau Glaser inaugura, 

em 1887, a primeira loja. Hoje, ao trafegarmos pela charmosa Rua 
Comendador Araújo, totalmente revitalizada, deparamo-nos  com 
um prédio do século XIX, que faz parte da história de Curitiba.

Para sua construção, as vigas e colunas circulares em aço 
fundido foram importados da Alemanha, e seus alicerces em 
pedra bruta foram retirados do solo curitibano. Com paredes 
reforçadas, a construção foi criada com tecnologia muito diferente 
da atual empregada na construção civil.

Por esse fato ou por mera curiosidade, o prédio recebe visitas, 
não só do público em geral, mas também de alunos e professores 
de diferentes universidades que oferecem o curso de Engenharia 
Civil. Além de tudo isso, esse prédio, postado na esquina da Rua 
Visconde do Rio Branco, abriga, desde aquela época, a tradicional 
Casa Glaser.

S

À esquerda, caixa registradora da Casa Glaser do acervo 
em poder do Museu da Fecomércio. À direita, escrivaninha 
de trabalho de Wenceslau Glaser, acervo da família doada 
ao Museu da Fecomércio.
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6.2. Fundador da Casa Glaser

Assim, antes de completar 24 anos, ele abriu a firma “Wenceslau 
Glaser, no ramo de secos e molhados”. Escolheu a Rua Mato Grosso, 
nº. 35 (atual Rua Comendador Araújo, nº. 241), para fundar a Casa 
Glaser em 4 de janeiro de 1887, com terreno na saída de Curitiba 
para o interior. O local foi escolhido estrategicamente uma vez que 
era o roteiro obrigatório dos colonos que vinham a Curitiba fazer 
o abastecimento para a semana; esses colonos transportavam 
os gêneros em lombos de burro. O estabelecimento não tardou 
a tornar-se conhecido. Além da boa localização comercial, a 
preocupação da casa em oferecer com zelo o atendimento e a 
retidão nos negócios valeram-lhe um conceito que mais e mais se 
fortalecia com o passar dos anos.

Nesse mesmo ano de 1887, Wenceslau recebeu licença da 
Câmara Municipal de Curitiba para explorar seu negócio.

Com o ritmo de trabalho que Wenceslau Glaser conseguiu 
imprimir, o progresso foi uma consequência natural do acúmulo 
de trabalho. A loja instalada numa pequena casa de esquina, 
quando Curitiba ainda era uma cidade pequena, ficava longe do 
centro, cujo marco era a Praça Tiradentes. O começo do negócio 
foi difícil, mas aos poucos ele foi se consolidando.

Na foto abaixo, a primeira 
loja de Wenceslau Glaser 
na atual Rua Comendador 
Araújo.
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Documento da Câmara Municipal de Curitiba assinado por Augusto Stelfeld em 1887, um dos primeiros 
que concedem licença de funcionamento para o negócio de secos e molhados da família, ainda na antiga 
Rua Mato Grosso.



Panorâmica da Rua Comendador Araújo no final em 1907.
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Além dos viajantes, Glaser abastecia os quartéis e os hospitais 
da cidade. Logo passou a atuar também em diversos outros 
segmentos, como: ferragens, cristais e porcelanas de sua própria 
importação, vidros, tintas e artigos de pintura, objetos de uso 
caseiro, panelas, milho, alfafa, feijão, trigo, café, banha, farinha 
de mandioca, vinho e licores, água mineral, petróleo, querosene, 
depósito de palha etc.

Naquela época, as mercadorias eram todas importadas, e 
Glaser dava ênfase especial à venda de cristais, que vinham 
justamente de sua terra natal, Boêmia.

Curitiba começava a crescer e naquele mesmo período a sua 
população ganhou uma grande área de lazer: o Passeio Público. 
Era criado o primeiro sistema de transporte coletivo da capital, 
formado por prosaicos bondes puxados a burro.

O prédio atual da Casa Glaser foi inaugurado em 1914, em 
pleno transcorrer da I Guerra Mundial, idealizado por seu 
fundador Wenceslau Glaser.

Prédio construído para 
receber as instalações 
da Casa Glaser, na atual 
Comendador Araújo.
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Carta de Comerciante Matriculado expedido a Wenceslau Glaser pela Junta Comercial de Curitiba em 1893.



A UNIÃO DE DUAS HISTÓRIAS:
LEITNER E GLASER7

F
o

to
: 

N
il

so
n

 S
a
n

ta
n

a
.

114



lberto Manoel Glaser, após 
casamento com Thereza 

Hauer Leitner, no dia 20 de 
junho de 1925 (documento do 
livro de 32 folhas, 101 e 102, da 
República Federativa do Brasil, 
Estado do Paraná, cidade de 
Curitiba), passou a residir na 
parte superior do prédio, onde 
nasceram e viveram seus seis 
filhos até constituírem suas 
famílias.

A

A certidão de casamento e o casal Alberto e Thereza no Atuba.
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7.2. Tombamento
do casarão dos Glaser

“Para conquistar o futuro não 
é preciso destruir o passado”.
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om essa filosofia, é hoje uma Unidade de Interesse e de 
Preservação (UIP) de Curitiba, considerada patrimônio  

cultural da cidade. Além disso, grande parte da Rua Comendador 
Araújo, com seus imóveis históricos, é tombada pela 
Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado 
da Cultura, garantindo também a preservação da Casa Glaser.

Após a solicitação de seis firmas construtoras, foram 
apresentados o estudo de restauração do casarão e o projeto do 
edifício que seria erguido nos fundos da loja.

Coube à Construtora Andrade Ribeiro o desafio de reformar, 
pelas normas do UIP, um prédio de 1887. Graças à sensibilidade 
dos seus diretores Erlon Donovan Rotta Ribeiro e Joaquim 
Andrade, esse foi o anteprojeto que demonstrou maior 
aproximação entre a necessidade de restauração do prédio 
histórico e o espírito de preservação.

Antes mesmo de iniciar a construção do prédio e a reforma do 
casarão, foram selecionadas algumas chaves da casa onde ficou 
a história de vida dessa família (foto acima à esquerda).

Foi construído um edifício com 24 pavimentos constituídos de 
191 escritórios e 3 subsolos com 151 vagas para estacionamento, 
uma galeria com 20 lojas comerciais, num total de 15.315 m2, 
cuja concepção arquitetônica e tecnologia de ponta atendeu 
às necessidades mais atuais das avançadas corporações 
empresarias. No corredor da galeria, estão expostos alguns 
objetos do acervo da família e de suas atividades comerciais.

O Centro Empresarial Glaser, localizado na mais nobre área 
central, tem em seu entorno o mundo financeiro, econômico e 
cultural da cidade. A obra foi entregue à sociedade curitibana e 
paranaense em 5 de novembro de 2002.

Em 2004, Wenceslau Glaser foi incluído na “Homenagem dos 
Pioneiros Empreendedores do Paraná”. A preocupação maior é 
manter o bom nome dessa tradição, promover a incorporação 
de novas técnicas que hoje dinamizam o comércio agitado das 
grandes cidades e acompanhar o desenvolvimento delas.

C

À esquerda, vista da 
atual loja com o Centro 
Empresarial Glaser ao 
fundo.

Maria Iolanda Basso, 
atendente da loja.
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8. Considerações finais

tempo imprime o cunho de saudosismo ao qual ninguém escapa. 
Ao escrever este livro, sobre os nossos antepassados, inqueri-me 

admirada: será que eu já vivi tanto?

No atropelo da vida moderna, os fatos perpassam tão rapidamente ao 
ponto de em um ano parecer que vivemos 50, ao contrário do que acontecia 
aos nossos avós, de pacata vida patriarcal, que, em 50 anos, pareciam ter 
vivido apenas um.

E foi essa sucessão de fatos, narrados aqui neste livro, que nos prendeu, 
como elos de uma corrente, ao berço de nossos ancestrais.

Nós pertencemos às gerações que se sucederam não só na família 
Leitner-Glaser, como igualmente nas demais famílias imigrantes, como: 
Essenfelder, Vardânega, Stelfelder, Schaffer, Rotta, Gloger, Reinhaldt, 
Hauer, Ribeiro, Meister e Groetzner. Contribuímos para o desenvolvimento 
do comércio de nosso estado e para a modernização do país.

Quanto mais foi se diversificando a estrutura produtiva de nossa 
sociedade curitibana, e consequentemente a divisão do trabalho social, 
mais necessária se tornou a mediação do comércio. E das associações 
comerciais.

O esforço inteligente desses imigrantes e o alavancar corajoso de novas 
atividades comerciais adjudicaram à nossa então incipiente capital, no início 
do século XX, o inconteste e notório predomínio no cenário nacional.

O
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A professora Cecília Maria Westphalen (1999) considera o comércio 
nas sociedades desenvolvidas uma peça fundamental na construção 
do produto nacional, pois absorve parcela considerável da população 
economicamente ativa.

Não devemos esquecer que Adam Smith, em seu livro “A riqueza 
das nações” (2006), considerou o trabalho como a mola propulsora da 
economia. Foi o que os imigrantes fizeram: trabalharam muito, deixando 
o exemplo aos seus filhos. Não mediram esforços só pelo seu ramo de 
atividades, como principalmente pela prosperidade de um grande centro 
comercial, diversificado, bem administrado, com vistas para o futuro.

Comerciantes perscrutadores das necessidades emergentes de nossa 
“urbes”, Wenceslau Glaser e Luiz Leitner, empresários de larga visão, 
deixaram, aos seus descendentes, um legado de trabalho, educação, 
cultura e de sucesso centenário.

Esses imigrantes da cidade do Tinguis fizeram Curitiba progredir, 
embelezaram Curitiba, enriqueceram Curitiba.

Levando adiante a obra de seus antepassados, os descendentes das 
famílias Leitner e Glaser, entre outros, continuaram tecendo a trama das 
novas gerações do século XXI no caminho do progresso comercial de seu 
torrão natal: Curitiba.
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Almanak-Laemmert 1918-1919 é o 4º. volume de um 

anuário comercial, industrial, agrícola, profissional e 

administrativo, editado em Paris e lançado no Rio de Janeiro pelas 

oficinas tipográficas de Manoel José da Silva.

É uma publicação de extrema importância para a época, 

considerando que a imprensa era o único meio de comunicação, pela 

qual as empresas do comércio podiam fazer propaganda e anunciar 

seus produtos. Ficava à disposição para consulta nos navios, trens, 

cassinos e por onde passava um grande número de viajantes e 

representantes comercias, ávidos por fazerem seus negócios.

O almanaque apresentado nas próximas páginas é do acervo 

da família Glaser que o preserva desde o ano da sua publicação. 

Recentemente, foi cedido à Fecomércio em comodato para compor 

o futuro Museu do Comércio e para apreciação pública. Suas belas 

páginas em formato de anúncios, com elaboradas gravuras, são 

apresentadas a seguir apenas no que diz respeito à parte do nosso 

estado do Paraná.

O

ANEXO I

O Almanak-Laemmert: relação de firmas comerciais 

em atuação no Paraná, 1918-1919
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Na página 180 desta seção especial, o Almanak-

Laemmert apresenta, na página de nº. 1.452, a 

residência da família de Wenceslau Glaser, hoje 

Comendador Araújo, esquina com a Coronel 

Dulcidio, onde se situa o banco HSBC.

Na página 187, encontra-se o anúncio da firma 

de Wensceslau Glaser, motivo desta obra.
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Peças de escritório pertencentes ao acervo da família Glaser: à esquerda, 
rádio antigo; à direita, tinteiro e mata-borrão. Fotos de Nilson Santana.

ANEXO VI

Parte do acervo familiar que compõe o Museu do Comércio
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Peças do acervo do Museu do Comércio, cedidas pela família Glaser.
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