Caderno 08
De 23/08/1930 até 24/09/1931

Agosto – 1930
20 – Dia péssimo, choveu todo o dia, chuva densa e fria, a noite toda.
23 – Comprei de Ângelo Menoncin e paguei ½ arroba de erva-mate ..................................................................................................... 6.000 réis
24 – Paguei, por meio do filho, Alcides, por madeira, a Paulino Bassani ............................................................................................ 100.000 réis
27 – Às 11h da manhã começou a chover torrencialmente, continuou todo o dia e durante a noite e, no dia 28, todo o dia e toda a noite.
Na manhã do dia 29, chuva torrencial contínua até às 16h.

31 – Domingo. O filho, Alcides, pagou ao alfaiate, Pietro Maccarini, por confecção de uma roupa [fatiota] em brim branco .......... 18.000 réis
– Às 11h, isto é, às 23h de domingo desabou sobre este lugar um violento temporal, acompanhado de fortes investidas de vento que faziam
tremer a casa, e a chuva desencadeou um dilúvio que durou cerca de meia hora. Depois cessou o vento, mas choveu toda a noite.

Setembro - 1930
5 – O filho, Alcides, partiu, a cavalo, para a Linha Onze, depois a Borges de Medeiros e, à noite, em visita aos parentes de Pulador.
6 – Sábado. Ele foi à vila de Guaporé e, à tarde, na Linha Colombo, em visita aos parentes, onde permaneceu nos dias 7 e 8; no dia 9 retornou
a casa.
– Nessa viagem, comprou do comerciante e parente, Benjamin Astolfi1, meio quilo de goma-laca por ........................................... 11.400 réis
– De José Astolfi, na Linha Colombo, comprou uma enxada por ............................................................................................................ 5.000 réis
– No Corso, da Linha Onze, comprou 10m75cm de moldura a 700 réis o metro .................................................................................. 7.600 réis
– E no Antônio Palma, 12 balas de pistola, calibre 450, a 800 réis cada uma ........................................................................................ 9.600 réis

13 – Alcides, com a irmã, Anita, foi a São Domingos em visita ao genro, Vitório, e à filha, Estér.
27 – Paguei de feitio por um par de calças e um paletó, tudo de brim, à alfaiataria de Etelvino Prestes e Toazza .......................... 20.000 réis
28 – Domingo. Fui a Barão de Mauá (Linha 15) a cavalo. Paguei naquela ocasião, a pedido da filha, Inês e seu marido, Fedele, residentes em
Águas da Rondinha, o restante do débito que eles tinham com Mansueto Zanatta ............................................................................ 30.400 réis
– Mais o débito com Isidoro Poletto ....................................................................................................................................................... 29.000 réis
– E de Santo Camilotti e Irmão ............................................................................................................................................................. 139.000 réis
– De José Battistella, de Casca, por uma certidão de nascimento ......................................................................................................

30 – Compramos do irmão Luigi, 45 quilos de carne de porco a 500 réis o quilo, importando ......................................................... 22.500 réis

1

Benjamin Astolfi, filho dos imigrantes Antônio e Teresa Azzalini, casado com Júlia De Maman, filha de Antônio e Ângela Dall’Acqua, mantinha uma casa
comercial em Pulador.

20 de setembro de 1930
Casa de Ângelo Dall´Acqua em Casca
Comemoração da revolução Farroupilha
Fonte: acervo Dall´Acqua

Outubro – 1930
1.º – Paguei ao Subintendente, Sr. Thomas Fagundes, as mensalidades da escola feminina de Casca, correspondendo aos meses de
dezembro de 1929 e de março a julho, inclusive, de 1930, das alunas Albertina e Clélia, nossas filhas, a importância de ................ 20.000 réis

2 – O filho, Plínio, foi chamado pelo sobrinho, Luís Dall´Acqua, para ajudá-lo no trabalho de matança dos porcos e a fazer salames; na
Segunda-feira, dia 29, meia jornada e, no dia 30 de setembro, uma jornada inteira. Também a filha, Anita, ajudou, no dia 9,10, 11 e meia
jornada no dia 13, nos serviços domésticos e, mais meia jornada no dia 29, uma no dia 30 de setembro e mais uma no dia 1.º de outubro, e
nos dias 2 e 3, que foi em uma sexta-feira.

8 – Comprei uma arroba de erva-mate, que paguei à razão de ............................................................................................................ 10.000 réis
– O filho, Alcides, recebeu, no dia 12 do corrente, de Leopoldo Splinger, por ter-lhe feito um baú e uma mesinha, ambos de cedro, a
importância de 73.000 réis

12 – Entregue ao Sr. Francesco Cimma um quadro que lhe fiz por 11.000 réis.
– O filho, Alcides, pagou a Mosé Pelizzon, por carne de vaca comprada a 900 réis o quilo ................................................................... 9.300 réis

13 – Segunda-feira. Veio nos visitar a filha, Aurora, com seus filhos.
– Compramos do polaco, João Charnobay, duas arrobas de erva-mate, à razão de 10.000 réis por arroba, em troca de 10 medidas de vinagre,
à razão de 2.000 por medida.

16 – Às 9h, no auto do Sr. José Battistella,
fui a Guaporé e à tarde fomos à Linha
Colombo. Passamos a noite em casa do
meu genro, José Astolfi; não encontrei sua
esposa, Itália, minha filha, porque estava
em Bento Gonçalves em tratamento dos
olhos, com o oculista Carlo Cini.

Casa de José Astolfi e Itália Dall´Acqua na
Colomba no ano de 1926.
Originalmente fora construída para Antônio de
Maman por Ângelo Dall´Acqua.
Servia como residência e casa de comércio da
Cooperativa Dona Cândida.
Fonte: acervo Dall´Acqua

– Ao genro, Astolfi, paguei o meu débito, no 17 do corrente, da importância de .............................................................................. 160.000 réis
– Comprei na loja da Cooperativa, sob cuja direção está o genro, Astolfi, um suspensório ................................................................... 5.500 réis
– Ainda quatro pares de meias por ......................................................................................................................................................... 12.000 réis
– E 100 rolhas para garrafas ...................................................................................................................................................................... 2.500 réis
– Partimos de volta para a vila de Guaporé às 9h do mesmo dia.
– Em Guaporé, comprei no comerciante, Giovanni Bergamini, um quilo de Cola Pelotense pelo preço de .......................................... 5.500 réis

17 – Comprei na farmácia Ideal, de Azeredo e Puperi, em Guaporé, um vidro de Pílulas de Vida do Dr. Ross, por ............................. 2.500 réis
– Cheguei em casa, de Guaporé, às 20 horas.

18 – Veio buscar um garrafãozinho de vinagre o colono, Osvaldo Deon, 2.500 réis
20 – A comissão composta pelo Sr. Thomas Fagundes, subintendente, José Battistella, primo Scartazzini e Ângelo Dall´Acqua, por instrução
e ordem do Intendente Municipal Cel. Agilberto Maia, percorreu a região de São Luiz a fim de recolher ofertas em gêneros alimentícios,
artigos diversos e dinheiro, em favor das famílias e soldados do Exército revolucionário 2 em marcha pela verdadeira democracia e liberdade
do generoso povo brasileiro.
– Serviço pró-Pátria nos dias 18, 20, meia jornada nos dias 23 e 24.

28 – Compramos de Osvaldo Deon 80 kg de carne de porco a 1.500 réis o quilo ................................................................................ 32.000 réis
– Mais 2 kg de toucinho a 1500 réis .......................................................................................................................................................... 3.000 réis

31 – Às 10h da manhã, chegou, de caminhão, o genro, José Astolfi, e seus filhos, Mário e Plínio, em visita aos parentes.
– Às 18h, entregamos na casa de Albino Busato, de Cáscara, um guarda-louça de cedro que lhe fizemos (sem colocar-lhe os vidros), pelo
valor de 150.000 réis
– O genro, José Astolfi, ficou todo o dia 31 em nossa companhia.

Novembro - 1930
2 – O genro, José Astolfi, com seus dois filhos, partiu de retorno a casa, no mesmo caminhão que voltava de Passo Fundo.
14 – O filho, Plínio, pagou ao ferreiro, Josué Rizzotto, por trabalhos do seu ofício ............................................................................. 12.000 réis
22 – Festa da vitória das Armas Revolucionárias contra a legalidade.
– Subscritos os mil-réis-ouro em meu nome e dos filhos, Alcides, Plínio, Onésimo, Ovídio e Vitorino, 6.000 réis cada um. Total .... 36.000 réis

Abaixo reprodução de um recorte de jornal destacando a colaboração de Vitorino Dall´Acqua. Fonte: acervo Dall´Acqua

Notícias regionais
São Luís de Guaporé
(Do correspondente.) Para comemorar a
vitória revolucionária, foi celebrada, na nossa
igreja paroquial, no dia 22 do mês de
novembro último, um ofício religioso em
memória dos soldados mortos no campo da
honra. O vigário, Pe. Aneto Bogni, oficiou o ato,
e o Pe. Domenico Bocacci pronunciou um
comovente sermão, exaltando a grandiosidade
do movimento renovador e as virtudes do
soldado brasileiro.
Às 12 horas, ao espocar de rojões, formou-se o
cortejo popular que, encabeçado pelas
bandeiras e pelo retrato de S. Excia. Vargas,
dirigiu-se à propriedade rural do Sr. Severo
Pandolfo, onde estava preparado um
suculento churrasco, durante o qual foram
aclamados os pioneiros da revolução,
enquanto a excelente orquestra dos irmãos
Viccari, de Serafina Corrêa, alegrava a
entusiástica reunião. Estavam presentes as
autoridades civis e religiosas. O P. Bogni, em
apropriado discurso, encorajou os presentes a
contribuir com o mil réis ouro para o resgate da
dívida nacional e leu o seguinte bilhete que,

junto a soma de 6.000 réis, equivalente ao mil
réis ouro, fora entregue pouco antes pelo
menino Vitorino Dall´Acqua, filho do
correspondente, ao Subintendente Sr.
Fagundes:
Prezado Sr. Subintendente do 2.º Distrito de
Guaporé. Peço a V.S. receber das minhas mãos
o mil réis ouro para o reerguimento da nossa
Nova Pátria. Tenho 11 anos; isso não importa.
Que esse exemplo seja um estímulo a todos os
meus coetâneos, que é um dever sagrado de
todos nós, pequenos e grandes, concorrer para
o engrandecimento, progresso e glória do
nosso querido Brasil! Viva a nova pátria!
São Luís de Cáscara, 22 de novembro de 1930.
Vitorino Dall´Acqua
A leitura do bilhete foi acolhida com calorosos
aplausos, assim como foi louvado o belo gesto
patriótico do jovem Dall´Acqua, gesto que se
espera seja largamente imitado.
Entre cantos patrióticos e vivas ao Brasil Novo
e aos seus valorosos promotores, a festa da
vitória se estendeu ao longo da tarde na
melhor harmonia.

23 – A manhã surgiu com geada.
25 – Paguei ao encarregado pela coleta do dinheiro em favor do novo cemitério de Casca, Sr. Primo Scartazzini, (primeira prestação) .... 30.000 réis
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Revolução de 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, com a derrubada de Washington Luís, presidente da República de 1926-30.

– Paguei ao Sr. Primo Scartazzini, procurador do Dr. Sodano, por uma pequena intervenção que fez, tirando um corpo estranho do olho do
filho Alcides ............................................................................................................................................................................................ 10.000 réis
– Minha esposa, Marina, acompanhou a comadre, Augusta Domeneghini, que está gravemente enferma, até a Linha Onze, para dar-lhe
assistência.

29 – Paguei a conta que eu tinha com Ferdinando Bertollo, de Casca, por seis pares de ferraduras e outros objetos de ferro, a importância
de ............................................................................................................................................................................................................ 22.700 réis
O meu crédito era de 12.000 réis pelo trabalho de uma moldura em madeira, 8.000 réis e mais 4.000 pelo trabalho em um fole, total: 12.000
réis, que foram descontados do meu débito, ficando a pagar 10.700 réis, que paguei no ato.

30 – Por minha ordem, o filho, Alcides, foi à casa de Verônica Zatti e pagou a seu filho, Antônio, o restante do débito que tínhamos com
esse seu filho pelo trabalho em uma pipa .............................................................................................................................................. 10.000 réis

Dezembro - 1930
1.º – Parti de casa às 9h em serviço de lançamento, como é de norma todos os anos. Tomei a Linha, ... isto é, o Povoado Dr. Parobé, onde
almocei nos irmãos Camilotti. Paguei ....................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Às 13h, tomei a Linha Dr. Protásio Alves e a Linha V. Corrêa. Parada na casa comercial de G. Bodanese às 17 horas. Passei a noite no Paulo
Radin, na Linha Barra Funda.

2 – De manhã, vou à Linha 14 e à Linha 13 à casa de Luigi Isoton. Às 10h, retorno ao Radin.
– Almocei no Mansueto Zanatta, no lugarejo Barão de Mauá (Linha 15). Paguei .................................................................................... 4.800
réis
– Fernet branca, no Palma ........................................................................................................................................................................ 1.000 réis
– À tarde, em casa do compadre Eugênio Nardi, na Linha 13 (Tiradentes). Passei a noite em sua casa.

3 – Comprei em sua casa comercial 10 canetas, dois lápis e seis peninhas. Paguei ............................................................................... 9.000 réis
– Parti do Nardi às 8h em direção à Linha 12 e Rio Lajeado Grande e à Linha 11 (Serafina Corrêa). Breve parada na casa de José Assoni depois,
em casa de Avelino Barp. Às 12h em ponto na vila da 11.ª, onde me hospedei no Hotel do Comércio, de Valentin Dall’Agnol.
– Na Linha Onze, comecei o trabalho de lançamento. Às 15h, visitei minha esposa no hospital, onde ela se encontrava desde o dia 25 do
passado mês de outubro, assistindo a comadre, Augusta Domeneghini, gravemente enferma.

4 – Todo o dia na Linha Onze.
5 – Depois do meio-dia, fui à Linha 12 a trabalho. Primeiro, paguei a despesa no hotel, duas diárias a 9.000 réis cada uma, porém, com o
trato da mula. Total ................................................................................................................................................................................ 18.000 réis
– Despesas extraordinárias de dois dias ................................................................................................................................................... 4.000 réis
– Na pensão de Frederico Alban, despesa e gasosa ................................................................................................................................. 4.500 réis
– Às 15h, partida para Guaporé. Às 18h, cheguei ao hotel de Sílvio Scopel, na Linha 6.ª, onde passei a noite. Paguei ....................... 4.500 réis

6 – Sábado. Às 7h20min, chegado à vila de Guaporé, hospedei-me no Hotel Bela Vista, de Aristides Bernardi. Despesa no hotel e forragem
para a mula ............................................................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Às 13h fui à Prefeitura Municipal, onde apresentei ao tesoureiro, Sr. Deusdedes d’Alencar Sucupira, a relação de Lançamento do 9.º distrito
(Serafina Corrêa, Linha Onze).
– À tarde, às 17h, montei a cavalo e, às 18h30min, me encontrava em casa da filha Itália, na Cooperativa Dona Cândida, onde passei a noite.

7 – Domingo. Passei esse dia repousando e em visita aos parentes.
8 – Comprei na casa comercial Dona Cândida, do genro, Beppi Astolfi, dois pares de meias,
– Um por ................................................................................................................................................................................................... 4.300 réis
– Outro por ............................................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Mais quatro envelopes de sementes de rabanete a 500 réis cada um ................................................................................................ 2.000 réis
– Às 7h30min, parti para a vila de Guaporé, parada de meia hora e, novamente em viagem.
– Cheguei na Linha Onze, almocei no Hotel familiar de Cesare Piccoli. Paguei ....................................................................................... 3.000 réis
– Às 14h, de novo a cavalo e cheguei em casa às 18 horas.

9 – Descansei todo o dia. À tarde, choveu.
10 – Tempo chuvoso. Fiquei em casa.
– O filho, Alcides, pagou a Pietro Casatto por oito cepas de videira, com reparella a galletto3, a 400 réis cada uma ............................ 3.200
réis
– E comprou no Albino Busato uma latinha de tinta de cor azul ............................................................................................................. 3.500 réis

11 – Dia chuvoso. Sentindo-me um tanto indisposto por um mal-estar do estômago, tomei dois purgantes, isto é: três Pílulas de Vida e uma
dose de sal inglês.

12 – Sexta-feira. De novo a cavalo pela Linha Caxias, General Osório, Carlos Gomes e José Bonifácio.
– Almocei na casa do cunhado, Augusto Piaia. Às 15h, de novo a cavalo, em direção às linhas 14,13 e 12, sempre pela cordilheira. Dessa
última linha, fui à Linha Onze, onde passei a noite no Hotel familiar de Cesare Piccoli, no povoado de Serafina Corrêa4.

13 – Paguei a conta no hotel, inclusive para o cavalo .............................................................................................................................. 6.500 réis
3

Reparella a galletto – É um tipo de amarração usada em enxerto, uma espécie de arruela com aletas que já vinha com dispositivo.

4

A Linha Onze tinha o nome de Serafina Corrêa; aqui, Dall’Acqua restringe o nome ao povoado.

– Na casa comercial de Giacobbe Corso comprei um bloco para cartas ................................................................................................. 2.500 réis
– Fernet branca .................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Às 9h, fui da Linha Onze em direção ao rio Carreiro, em trabalho de lançamento; às 10h cheguei à venda de Ângelo Poser, que reparou a
ferradura do cavalo. Paguei ...................................................................................................................................................................... 1.300 réis
– Tomei uma bebida ................................................................................................................................................................................. 1.200 réis
– Às 12h, de volta à Linha onze; almocei no Hotel do Comércio, de Valentin Dall’Agnol. Paguei .......................................................... 2.800 réis
– Comprei do Escrivão Distrital, Sr. José Girardi um selo federal ............................................................................................................ 2.000 réis
– Em Barão de Mauá, tomei uma cerveja no Antônio Palma ................................................................................................................... 1.500 réis
– Cheguei em casa às 19h, depois de uma parada de quase uma hora nos irmãos Camilotti, no Povoado Dr. Parobé, por causa de um forte
temporal.

14 – Domingo. Paguei a Antônio Busato, por tábuas de cedro compradas à razão de 2.500 réis o metro quadrado e outros poucos gêneros
................................................................................................................................................................................................................. 60.000 réis
Restando a pagar ainda 10.500 réis.

15 – Segunda-feira. De manhã, às 9h, parti novamente a cavalo em serviço de lançamento para São Domingos.
– Cheguei à vila de São Domingos às 12h; almocei na filha, Estér, e deixei a mula no estábulo de Maurício Marca; depois do almoço percorri
quase toda a vila e fui aos meus fregueses. À tarde, às 16h30min, começou uma chuva torrencial que durou 2h20 minutos.
– Ao mesmo tempo, perto de Casca, nas linhas 19, 18, e 17, desencadeou um furacão que durou mais ou menos ½ hora, destruindo todas
as plantações, como o trigo tardio, milho, batatas, feijão e quaisquer outros bens. Foi um verdadeiro e irreparável desastre.

16 – Paguei a Maurício Marca por forragem e milho para a mula .......................................................................................................... 2.000 réis
– Despesa extra ......................................................................................................................................................................................... 2.700 réis
– Passagem do rio São Domingos, de barca ................................................................................................................................................ 400 réis
– Ao meio-dia, estou de retorno a Casca e almocei no Hotel Aurora de propriedade do compadre Ulisses Toazza. Paguei
...................................................................................................................................................................................................................... 800 réis
– Cheguei em casa às 13h30 minutos.

18 – Quinta-feira. Às 8h, de novo a cavalo, pela estrada geral, em direção, a Antônio Borsa, Linha José de Alencar, confim divisório entre
Guaporé e Passo Fundo. Parada em Casca, Linha 21 no Barbieri, na Linha 22 no Burlina, na Linha 23 no Júlio Palma e, às 14:30min, no Borsa.
– Por causa de um temporal à tarde, fui obrigado a passar a noite nesse lugar. Eu estava um tanto abatido por mal-estar do estômago e com
um pouco de febre.

19 – Sexta-feira. De manhã, levanto-me com pouca disposição. O tempo estava límpido, preparei a mula e, depois de uma pequena refeição,
paguei a conta; entre mim e a mula, o gasto foi de ................................................................................................................................ 4.700 réis
– Naquela casa comercial, comprei uma caderneta. Paguei-a ................................................................................................................ 2.200 réis
– Às 8h30min, montei a cavalo e fui em direção oeste; às 9h15min, passei pela serraria de Bianchi. Às 10h30min, estava na Linha 23, no
chamado Miguel Marolla e, ao meio-dia, na venda de Emílio Ghion, na divisa do município, estrada para o Marano, onde almocei e ordenei
alfafa para a mula ..................................................................................................................................................................................... 1.500 réis
– Às 14h, breve parada no ferreiro, Giuseppe Talgatti e, de novo, na estrada, em direção a Ângelo Mistura, aonde cheguei depois de ter
costeado o rio Marau e passado pela Madona da gruta; cheguei ao Mistura às 16h, breve parada na venda de José Orsatto, tomei uma
cerveja por ................................................................................................................................................................................................ 1.400 réis
– Às 17h chegava no povoado Júlio de Castilhos, sede do distrito homônimo. Parada de ½ hora, tomei uma cerveja ....................... 1.500 réis
– Às 18h, chego em casa do genro, Maximino Busato, em Vila Maria, onde passo a noite, noite bárbara pelos muitíssimos percevejos na
minha cama, os quais não me deixaram dormir e nem descansar. Finalmente, quando Deus quis, amanheceu. Minha saúde não vai muito
bem. Sinto sempre um desconforto, um peso no peito e tosse.

20 – Sábado. Trabalhei todo o dia em serviço de lançamento dos diversos contribuintes daquela localidade. Às 16h, visitei a casa comercial
da firma Va. Pedro Marolla, digo, De Toni e Filho, distante dois quilômetros da Linha Grande (22). A dona da casa me ofereceu um ótimo
vinho, que tomei de bom grado. Depois de 20 min, retornei à Vila Maria. O gasto extraordinário desse dia foi de ............................. 3.200 réis
– Passei a noite no hotel de Albino Cendron, onde não havia percevejos; fui à cama às 21 horas.

21 – Domingo. Depois de outras visitas naquela vila, às 9h estava de novo na sela, em direção à Linha Dr. Montaury (20). Ao partir, encontreime com meu compadre, Antônio Comel, fabricante de cerveja, que me convidou a tomar um copo na fábrica. Ao meio-dia, almocei na venda
de Vittorio Maroni, no rio Jordão e, às 15h, no Roberto Zaffari, na Linha Vinte.
– Pouco depois da chegada, desencadeou-se um forte temporal que me obrigou a fazer uma parada. Fiz o trabalho de lançamento em
algumas indústrias e, às 20h, o amigo, Liberale Lorenzatto, me convidou para jantar e, em sua casa, passei a noite bem.

22– Segunda-feira. Paguei o trato da mula .............................................................................................................................................. 3.000 réis
– Despesa extra ........................................................................................................................................................................................ 2.000 réis
– Às 8h, parti para a Linha Silva Jardim; pequena parada na casa comercial de José Ribolli e Irmãos, cujo pai, Sr. Alfredo, me ofereceu
gentilmente um refrigerante estomacal, que me fez muito bem.
– Às 11h, chego à Linha Caxias, na casa comercial de Genésio Bettinelli, que estava ausente. Encontro sua esposa, Mônica Busato, e meu
genro, Maximino, que estava ali a trabalho. Pedi para dar pasto à mula e fiquei para o almoço. A dona da casa não me cobrou a despesa,
paguei somente uma cerveja Gaúcha ...................................................................................................................................................... 2.000 réis
– E vinho, depois do almoço, com o amigo, Pietro Pierin, e Maximino ..................................................................................................... 800 réis
– Com este último, parti às 15h em direção oeste, lado do rio Guaporé; chegamos à venda de Pietro Fasolin. Aqui paguei uma cerveja, que
tomei com o genro, Busato ...................................................................................................................................................................... 1.400 réis
– Só às 17h tomei a estrada para o sul, para as linhas 17 e 16; às 18h, cheguei na Casa Comercial de Santo Folle. Em companhia, tomamos
duas cervejas ............................................................................................................................................................................................ 2.400 réis
– ÀS 19h, parti de volta à Linha Carlos Gomes (16), lado leste; pequena parada na venda de Ângelo Pivato. Fernet .............................. 300 réis

– Visita para lançamento do industrialista, Alberto Gollo. Chego às 20h no botequim de Benvenuto Zanchet, onde pedi para abrigar a mula
no estábulo e eu, sem vontade e sem apetite, jantei. Não estava bem de saúde.

23 – Terça-feira. De manhã, pago a conta ...............................................................................................................................................7.000 réis
– Parti e fui visitar Valentin Zanchet, forte comerciante e pessoa criteriosa; depois, Vittorio Rizzotto e, às 10h30min, cheguei,
impressionadíssimo pelos graves danos à agricultura nas linhas 17 e 18, causados pelo vendaval da tarde do dia 15 do corrente; cheguei e
fiz visita ao amigo, Giovanni Cuppini, professor da escola da Linha Caxias (18). Em sua companhia, depois de termos tomado chimarrão em
sua casa, fui à casa de seu genro, José Deon, que tem uma venda de bebidas. Tomamos uma garrafa de vinho crinto5 e uma de vinho nacional.
Paguei a primeira ...................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Às 12h em ponto, chegava em casa para o almoço.

24 – Vigília de Natal. Descansei com prazer.
25 – Natal. Neste dia, tive a grata visita do amigo, Luigi Dal Pra, hábil fotógrafo residente no povoado Barão de Mauá. Hoje não estou bem
de saúde.
– Repousei todo o dia, de mau humor, por não me sentir bem.

26 – Sexta-feira. Em casa. A saúde vai mal.
27 – Fui a Casca, apesar de não me sentir bem. Trabalhei no lançamento; despesa no hotel de Júlia Lavratti ................................... 4.300 réis
– Uma cerveja no Matias Zanchet ........................................................................................................................................................... 1.400 réis
– Comprei um vidro de xarope Famel na farmácia do Mantovani, para tosse e bronquite ................................................................... 9.000 réis

28 – Domingo. Veio visitar-me o amigo, Humberto Ben.
29 – Segunda-feira. Depois do almoço, fui, em serviço de lançamento, até a Linha 16, no Lionello Cerutti. Gastos na venda do Camilotti
................................................................................................................................................................................................................... 2.800 réis

30 – De manhã, fui a Casca em serviço de lançamento; tomei uma cerveja no Albino Kremski ........................................................... 1.500 réis
– Almocei no compadre Toazza ................................................................................................................................................................
– Por seis bananas ....................................................................................................................................................................................... 600 réis

31 – Quarta-feira. Último dia do ano, veio visitar-me Antônio Borsa, para que eu lhe forneça as três baixas de sua casa comercial.

Janeiro - 1931
1.º – Quinta-feira. Este dia, em casa.
2 – A esposa, Marina, foi, no caminhão de Romano Gazzana 6, a Vila Maria em visita à filha, Gelsomina, que deu à luz uma menina. Pagou de
condução ............................................................................................................................................................................................. 8.000 réis
– Nesse dia, o filho, Alcides, entregou a Anolice Cunha, de Casca, uma placa com inscrição por 40.000 réis.
– Entregou também uma mesa para refeições, com duas gavetas. Encomendada por Girolamo Busato, com 2m75cm x 80 de largura, por
45.000 réis

3 – Alcides colocou uma porta dupla com vidros e almofadas, com 2m70cm x 1m40cm, da espessura de 4cm, com duas maçanetas de cobre
para Albino Busato, 125.000 réis

5 – Segunda-feira. Osvaldo Deon levou duas garrafas de vinagre a 500 réis a garrafa, 1.500 réis.
6 – Fui a Casca e, por não me sentir muito bem, o meio-dia já estava em casa, com um pouco de febre.
7 – Mandei comprar um vidro de Sal de Montecatini na Farmácia Mantovani. Custou ....................................................................... 8.000 réis
8 – Não estou satisfeito com minha saúde. De manhã, em jejum, tomei uma dose de Sal de Montecatini.
– Nesse mesmo dia, mandei pagar a moagem de todo o ano de 1930 ao moleiro, Battista Baccin. O débito foi de .......................... 26.800 réis
–Tendo-lhe vendido um peso para cartas, de cristal, do valor de 12.000 réis, entreguei em dinheiro ................................................ 14.800 réis

10 – Minha esposa chegou em casa no automóvel do Sr. Carlo Ceratto, de Vila Maria, para onde havia ido em visita e para assistir a filha,
Gelsomina, que, há poucos dias, deu à luz a uma menina, digo, chegou às 10h da manhã.
– O Sr. Ceratto gentilmente não lhe cobrou a condução.
– A pedido do filho, Alcides, o amigo, Pietro De Zorzi foi, com sua carrocinha e mulas, à serraria de Alessandro Vronscki buscar, para nós,
quatro tábuas de pinho de 5m50cm de comprimento por 40cm de largura e 4cm de espessura, ou seja, 8m²80cm a 1.400 réis .... 12.320 réis
– Mais oito tábuas de 5m x 33 x 03 a 1.200 réis o metro quadrado, total: 13m²20 a 1.200 o metro quadrado .................................. 15.840 réis

12 – O filho, Alcides, decidiu partir para Passo Fundo, às 7h, no caminhão de Romano Gazzana, pagando de condução, de Vila Maria a Passo
Fundo ...................................................................................................................................................................................................... 15.000 réis
– Ele vai trabalhar para o seu cunhado, Luís Busato, e levou ................................................................................................................ 30.000 réis
– Condução da ferramenta e outros instrumentos até Passo Fundo ....................................................................................................... 4.000 réis

13 – Os filhos, Plínio e Anita, a pedido do sobrinho, Luiz Dall´Acqua, foram, hoje, ajudar a fazer salames de carne de porco.
– Compramos do meu irmão, Luigi, 40 kg de carne de porco a 500 réis o quilo ................................................................................... 20.000 réis

15 – Quinta-feira. Vieram visitar-me Humberto Ben e seu cunhado, Sílvio Lena, chegado da Itália há poucos dias.
5

Vinho Crinto - Um vinho jovem, e era chamada no Vêneto de Grinto ou Crinto ou Grinton, produzido a partir de uma variedade de uvas chamada de
Clinton.
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Era industrialista de erva–mate em Guaporé, no hoje bairro do Curtume. Vendida por volta de 1940 para José Astolfi, em sociedade com Moccelin, e que
existe até hoje.

– Acertei as contas com Osvaldo Deon. Nós lhe devíamos por 80 mais 45, igual a 125 quilos de carne de porco, a razão de 400 réis o quilo
................................................................................................................................................................................................................. 50.000 réis
– Mais por 2 kg de toucinho, a 1.500 réis o quilo .................................................................................................................................... 3.000 réis
Total ........................................................................................................................................................................................................ 53.000 réis
– O nosso crédito era de 7 medidas de vinagre até a data de 1.º de fevereiro de 1930 a 1.500 réis por medida, importando 10.500 réis.
– Daquela data, até hoje, por vinagre, deve mais 22.750 réis.
– Entreguei no ato 20.000 réis, ficando nós, como credores de 250 réis.

20 – Por meio de Abele Bresolin, da Linha Colombo, o filho, Alcides, mandou-me uma dúzia de ganchos de latão, ao preço de 110 réis cada
um. Total ................................................................................................................................................................................................... 1.300 réis
– Pelo mesmo, mandou outras quatro dúzias, ao preço de 70 réis cada um. Total ................................................................................3.200 réis

21 – Trilhamos o trigo, com a trilhadora de Benjamin Tessaro e Cia., da Linha 18; de 25 Quartas7 de sementes, colhemos 21 sacas; mais três
sacas de sementes de aveia, ao preço de 1.400 réis a saca, tanto de aveia como de trigo. Total ................................................ 33.600 réis
– Mais três sacas da filha, Estér ................................................................................................................................................................ 4.200 réis

25 – O filho, Plínio, acompanhou sua irmã, Clélia, a São Domingos à casa de sua irmã, Estér.
– Fui ao povoado Barão de Mauá (Linha 15), em companhia do conterrâneo Sílvio Lena. Retorno à tarde, às 17 horas

26 – Junto à esposa, Marina, de Casca fui a São Domingos de automóvel; Paguei uma metade da condução; a outra metade foi paga por
Ticiano Bettanin ...................................................................................................................................................................................... 12.000 réis
– Às 15h30min, estava de volta a Casca
– Paguei de forragem para o cavalo no Ulisses Toazza ............................................................................................................................ 1.000 réis
– Por vinho quinado ................................................................................................................................................................................. 1.000 réis

27 – Tempo bom nos últimos dias.
– Fui a Casca a fim de saber, por meio do telefone, da saúde da filha, Estér, de São Domingos, e soube que, felizmente, essa noite ela deu à
luz a uma menina e que estava bem.
– Em Casca, comprei de Albino Busato um frasco de tinta por .................................................................................................................. 500 réis
– Na casa comercial de Antônio Busato comprei 250 gramas de tinta .................................................................................................... 2.000 réis

29 – Tempo belíssimo.
30 – Tempo belíssimo.
– Mandei o filho, Ovídio, ao Mosé Pelizzon comprar ... quilos de carne, a 900 réis o quilo; foram-lhe adiantados nesse dia ........... 10.000 réis

31 – Pietro De Zorzi foi, com a carreta, buscar no Vittorio Piazza, por nossa conta, uma dúzia de tábuas de pinho, de 4m de comprimento,
de 33cm de largura e 3cm de espessura. Ele quer ser pago a razão de 1.562 réis por m², e como são 16 m², o custo é ................... 25.000 réis
– Fomos buscar a novilha na parente, Teresa Sbardelotto.

Fevereiro – 1931
1.º – Hoje, Domingo, às 20h a esposa voltou de São Domingos.
2 – Apresentei a Albino Busato o nosso crédito no modo seguinte:
– Por ter-lhe feito um guarda louça de cedro
150.000 réis
– Por ter-lhe feito a porta de sua casa, de cedro, e tê-la pintado a óleo
125.000 réis
– Por uma caixinha para o banco
14.000 réis
– Por dois pesos de cristal para papel, 14.000 cada um
28.000 réis
Total ...................................... 317.000 réis

5 – Quinta-feira. Às 9h chegou de Passo Fundo o filho, Alcides, para a festa de São Luís, patrono desta paróquia, no dia 7 do corrente.
8 – O filho, Alcides, foi buscar sua irmã, Anita, em São Domingos, que se encontrava naquela localidade de Domingo, 1.º do corrente, em
casa de sua irmã, Estér, para assisti-la em sua convalescença. Chegaram em casa às 18 horas.

9 – O filho, Alcides, às 9h, partiu novamente para Passo Fundo.
14 – Entregue ao Dr. Amadeo Matheis, por conta da Sociedade da Casa de Saúde S. Luís e, por ordem do presidente, Sr. José Battistella:
– Um banco de pinho que lhe fizemos, 30.000 réis.
– Tinta esmalte, 11.000 réis
– Um ferrolho, 2.000 réis
Total: 43.000 réis
– Mais uma tabela com a inscrição Casa de Saúde São Luís, longa 6 metros e larga 60cm, de pinho, com cinco travessas na parte posterior,
e a fachada contornada com moldura, 50.000 réis.
– Tinta esmalte, 15.000 réis
Total: 65.000 réis
– Essa tabela foi entregue ao Presidente da Sociedade da Casa de Saúde S. Luís, José Battistella, no dia 3 do corrente.
– Pelo desenho, planta e orçamento, por ordem do presidente, J.B, da projetada casa de Saúde, 25.000 réis

19 – Entregue ao Sr. José Battistella uma estante de pinho pelo preço de 30.000 réis
– E uma mala de madeira açoita cavalo por ................................................ 22.000 réis
Total: ............ 52.000 réis
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Quarta – medida correspondente a oito quilos

20 – Paguei ao alfaiate, Antônio Toazza por um par de calças e um paletó de brim de qualidade ..................................................... 18.000 réis
– Paguei a Antônio Busato o restante do débito relativo às tábuas de cedro ......................................................................................... 9.500 réis
– Por duas latas de tinta esmalte ........................................................................................................................................................... 11.000 réis
– Comprei do mesmo Busato outros 10m95cm² de tábuas de cedro, à razão de 2.300 réis por metro quadrado ........................... 25.185 réis
– Minha esposa, Marina, pagou ao Sr. Pietro Vedana, em sua residência, a trilhadura do grão, à razão de 1.400 réis a saca, importando
................................................................................................................................................................................................................. 37.800 réis

22 – Fui a cavalo até a Linha Onze e voltei às 20h, a serviço familiar.
23 – Ao meio-dia chegou a tão suspirada chuva, que durou até às 17 horas.
– A minha saúde está um tanto melhor.

24 – Compramos, do colono Antônio Trentin, da Linha José Bonifácio (15), 30 kg de carne de porco a 500 réis o quilo. Importa ... 15.000 réis
28 – O filho, Alcides, nos mandou de Passo Fundo, por meio da filha Aurora, 4¹/² dúzias de ilhoses para quadros, ao preço de ....... por dúzia
............................................................................................................................................................................................................... [em branco]
– Mais um pacote de preguinhos n.º 12X12 ............................................................................................................................................ 4.800 réis
– E mais 36 folhas de papel celofane a 1.50 réis cada .............................................................................................................................. 5.400 réis

Março - 1931
3 – Luís e Aurora vieram visitar-nos e, à noite, foram para Casca.
6 – Recebi do secretário da prefeitura Municipal de Guaporé, Sr. Eduardo
Mallmann, um fonograma, declarando extinto o cargo de fiscal municipal 8 da
2.ª zona, recebido às 18 horas.

Documento do ano de 1913 com a nomeação de Ângelo como fiscal municipal.
Fonte: acervo Dall´Acqua

– Esta tarde recebi, de São Domingos, por meio de Jerônimo Busato, um pacote de um quilo de tinta de nogueira, enviada pelo filho, Alcides,
de Passo Fundo ....................................................................................................................................................................................... 12.000 réis

7 – Sábado. A pedido do filho, Plínio, eu e sua mãe fomos pedir a mão da sua prometida esposa à Senhora [Maurilla] Fontana, mãe de Sibila,
a noiva.
– Aquele dia, partimos de casa, a cavalo, às 4h da manhã, por causa do tempo chuvoso; chegamos à Linha Décima, na família Fontana, às
11h. Partimos às 15h. Na Linha 14, enfrentamos um forte temporal que nos obrigou a uma parada forçada na casa Comercial de Giaccobe
Corso, até às 17h30min. Às 19h, chegamos no hotel de Ângelo Vagliatti, na Linha 15, onde passamos a noite.

8 – Domingo. Chegamos em casa às 10h; antes, paguei pela hospedagem de ambos .......................................................................... 6.000 réis
9 – Para ajudar o filho, Alcides, na construção de uma casa de 8mx10m, em Passo Fundo, contratado por Girolamo Busato, da Casca, por
650.000 réis, ganhando, todavia, os gastos de alojamento, embarquei, às 10h da manhã, no caminhão, pelo preço de 30.000 réis, ida e volta.
– Cheguei em Passo Fundo às 16h, paguei ao dito Gazzana, antecipadamente ................................................................................. 20.000 réis
Devo ainda 10.000 réis, para completar o total do pagamento. Alojamento em casa de Luís Busato.

10 – Eu e o filho, Alcides, começamos o trabalho [na construção] da casa de Girolamo Busato.
– Comprei um metro na casa comercial de Max Ávilla por ...................................................................................................................... 2.600 réis
– Comprei outro metro na casa Comercial de Eduardo Kurtz, por ......................................................................................................... 2.000 réis

14 – Comprei um par de cadarços para sapatos no Pacheco, em Passo Fundo ....................................................................................... 300 réis
16 – Comprei na Livraria Nacional: ½ dúzia de envelopes comerciais ....................................................................................................... 300 réis
– Papel para cartas .................................................................................................................................................................................... 3.700 réis
– Duas dúzias de cadernos, a 200 réis cada um ....................................................................................................................................... 4.800 réis
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Cargo ocupado por Ângelo Dall´Acqua desde 03/01/1913 até 06/03/1931.

– Dois blocos para cartas a 2.500 cada um .............................................................................................................................................. 5.000 réis
– Meia dúzia de penas de aço ..................................................................................................................................................................... 300 réis
– Na Casa Comercial de Kurtz, comprei dois fechos automáticos a 2.000 réis ...................................................................................... 4.000 réis
– Dois triângulos por ................................................................................................................................................................................. 3.000 réis
– Antes do meio-dia, chegou o filho, Onésimo, chamado por mim, para ajudar seu irmão, Alcides, na casa de Girolamo Busato, aqui em Passo
Fundo. Pagou de condução, de Vila Maria até aqui, de caminhão ....................................................................................................... 10.000 réis
– Ao meio-dia começou a trabalhar comigo e o Alcides.
– Comprei na Casa Comercial de Max Ávilla um par de chinelos para Onésimo. Paguei ....................................................................... 5.000 réis
– Na mesma, comprei um pacotinho de sabão em pó para barba ......................................................................................................... 1.000 réis
– Recebi da filha, Aurora, que recebeu de seu tio, Albino Busato, que havia recebido do russo Naún .............., o restante do meu crédito por
ter-lhe vendido produtos coloniais por 100.000 réis.

17 – Comprei de Max Ávilla uma máquina Flit ......................................................................... 5.000 réis
– Comprei de Eduardo Kurtz uma latinha de veneno Flit ......................................................... 4.500 réis

– À noite, depois do jantar, fui visitar o russo Naún no Hotel da Estação

18 – Tempo muito quente.
19 – Quinta-feira. Comprei um martelo para pregos por ...................................................................................................................... 5.000 réis
– Comprei um furador ................................................................................................................................................................................ 800 réis
– Trabalhei até meio-dia, depois fui visitar o amigo Jerônimo Busato, que se encontra doente no Hospital São Vicente, em Passo Fundo.
– Comprei na Livraria Nacional um dicionário enciclopédico, de Simões da Fonseca, por encomenda de José Deon, da Linha 18
................................................................................................................................................................................................................. 18.000 réis
– Na mesma livraria, uma almofada para carimbo. Paguei ..................................................................................................................... 2.500 réis
– Na Casa Comercial de Max Ávilla, comprei meia dúzia de lápis de carpinteiro marca Faber a 400 réis ............................................ 2.400 réis

21 – Sábado. Às 7h20min, embarquei no ônibus de Abele Bresolin para casa. Na estrada, perdi o sobretudo. Às 10h30min, chegamos a Vila
Maria, onde encontrei meu genro e tomamos uma cerveja.
– Comprei do genro 8 kg de sementes de alfafa ao preço de 5.000 réis o quilo ................................................................................. 40.000 réis
– Chegamos em Casca às 11h30min e almoçamos no Hotel Brasil, de Mathia Zanchet ....................................................................... 2.000 réis
– Paguei o restante que eu devia ao Gazzana pela condução do dia 9 deste ....................................................................................... 10.000 réis

28 – Sábado. Paguei a conta ao Ulisses Toazza ..................................................................................................................................... 24.000 réis
E a do filho, Alcides ................................................................................................................................................................................... 3.400 réis
– Ele me devia, por três quadros ........ 9.000 réis
Por oferta à Cruz Vermelha .............. 5.000 réis
Pelo livro O Cruzeiro ........................ 10.000 réis
Total ...... 24.000 réis
– Entreguei, em dinheiro .. ................ 3.400 réis
que, com os 24.000 réis perfazem 27.400 réis
– Entreguei a José Deon o dicionário Enciclopédico do autor Simões de Fonseca, preço de 18.000 réis
– Registro e porte ..................................................................................................................................................................................... 3.300 réis

Abril - 1931
5 – Veio visitar-me o cunhado, Augusto Piaia, que me deixou due cartelle del
Consolidato 5% di 100 lire ciascheduna acciocche perquell’importanza gli
faccia venire da Italia tanti libri9.

Estas são as cartelas a que se refere.
Trata-se de uma subscrição de títulos da dívida nacional italiana,
emitidos durante a primeira guerra.
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Duas cartelas do Consolidado 5% de cem liras cada uma, a fim de que com essa importância faça vir da Itália diversos livros.

6 – A esposa, Marina, consultou o médico Dr. Amadeo Matheis a respeito da dor que continuamente sente no interior do lado direito, perto
do ombro. O Dr. Disse-lhe que é um princípio de pleurite de coração. Receitou-lhe dois remédios: um de 10 ampolas de Endoiodina, o outro,
pastilhas de Atophan. O primeiro de 30.000 réis, e o segundo de 14.000 réis

7 – Brighenti, de Sarandi, trouxe-nos 12 ¹/² kg de sementes de alfafa, à razão de 4.000 réis o quilo, sementes que minha esposa, Marina,
encomendou ao sobrinho, Saturnino Gasperin, na ocasião em que esse voltava de Bento Gonçalves, aonde havia ido visitar sua mãe, minha
irmã Anneta, muito doente, ocasião em que sua tia, Marina, lhe entregou para a compra da referida semente em Sarandi a importância de
................................................................................................................................................................................................................. 50.000 réis
– Isso foi no dia 20 do passado mês de março. Paguei pelo incômodo .................................................................................................. 5.000 réis
– Fiz ferrar duas patas do cavalo vermelho no Ferdinando Bertollo ........................................................................................................

8 – Vendido a Pietro De Zorzi um quilo de sementes de alfafa .............................................................................................................. 4.400 réis
Mais uma azeiteira ...................................................................................................................................................................................... 700 réis
– O genro, Giuseppe Astolfi, em trânsito para Santa Catarina, fez-nos uma visita de ½ minuto.

10 – Sexta-feira. Depois do almoço fui a Casca. Paguei por conserto do meu relógio, isto é, por haver trocado a mola, ao Sr. Andrea Quarenghi
................................................................................................................................................................................................................... 2.000 réis

11 – O filho, Plínio, foi na Linha Onze para fixar com a sua noiva o dia matrimônio e saber do escrivão do registro Civil o preço do ato
matrimonial.
– Ao meio-dia veio a chuva, que durou até o anoitecer.

13 – Chegaram em Casca, às 10h, no caminhão de Maximino Busato os filhos, Alcides e Onésimo. Partiram às 7h de Passo Fundo. Fizeram
uma breve parada em casa e embarcaram de novo no mesmo caminhão de volta a Passo Fundo, às 12 horas em ponto.
– Paguei a Antônio Busato por tábuas de cedro que comprei no dia 20 do passado mês de fevereiro ............................................... 25.200 réis
– De manhã, parti para Casca e, ao meio-dia, a cavalo, fui a São Domingos, para ver se seria interessante comprar um fogão, usado e velho,
de Jerônimo Busato, que me pediu o valor de 300.000 réis; eu me reservei a resposta para conversar com a família.

14 – Terça-feira. Voltei para casa às 11 horas.
17 – Sexta-feira. De manhã, a fim de acompanhar o amigo, Sílvio Lena, fui até Marau no caminhão de Romano Gazzana, aquele de Passo
Fundo, aonde chegamos às 11h30min. No Hotel Sul, me encontrei com meu genro, Giuseppe Astolfi, que vinha de Santa Catarina, aonde
havia ido no dia 8 do corrente.
– Por falta de condução, partimos de Marau a pé, às 15h, em direção a Vila Maria, aonde chegamos às 18h. Jantamos em casa de meu genro,
Maximino Busato, e dormimos no hotel de Albino Cendron.

18 – Às 8h, partimos de Vila Maria, ainda no caminhão de Gazzana, que vinha de Passo Fundo; cheguei em casa às 9 horas. O amigo Lena
pagou a condução de ida e volta e as despesas.

20 – Recebi do Diretor do jornal L’Unione, de Porto Alegre, Sr. Francesco Feola, um telegrama, de Passo Fundo, nesses termos:
S.A. Dall´Acqua – São Luiz de Guaporé: estarei em Vila Maria terça-feira. Feola, Passo Fundo.
– Vieram os dois filhos de Giuseppe Meneguzzi para ceifar o feno: uma jornada para cada um, a 4,000 réis diários .......................... 8.000 réis

21 – Trabalharam um quarto de jornada ................................................................................................................................................ 2.000 réis
– De manhã, embarquei no caminhão de Albino Kremski em direção a Vila Maria, aonde cheguei às 10h30min. Paguei de condução
................................................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Fui ao hotel de Albino Cendron, que me disse que Alfredo Feola já havia partido, havia cerca de 10 minutos, para Casca.
– Às 11h, chegou o amigo, Geraldo Fasolo, de Bento Gonçalves, de baratinha, o qual me convidou a retornar a Casca, convite que aceitei de
boa vontade. Partimos às 11h10min e chegamos em Casca às 11h em ponto.
– No Hotel familiar da viúva Júlia Lavratti, me encontrei com o diretor do Unione, Sr. Francesco Feola, que, crendo que eu não tivesse
recebido o telegrama enviado de Passo Fundo e tendo perguntado em Vila Maria se eu havia chegada àquela cidade e, diante da resposta
negativa, dirigiu-se a Casca na probabilidade de encontrar-me. Assim, depois do almoço, visitamos os poucos assinantes do Unione.
– À tardinha, prometi-lhe que amanhã eu retornaria e fui para casa, a pé.

22 – Quarta-feira. Às 9h fui a Casca, a pé. Depois da visita a alguns assinantes, à tarde, eu e Evaristo Mantovani, no seu automóvel, dirigido
por seu filho, Aldo, partimos às 3h para São Domingos, para tratar de assuntos do jornal. Não encontrando as pessoas procuradas em suas
casas por estarem convidadas ao casamento do moleiro, Giovanni Canale, distante cerca de um quilômetro do centro de São Domingos,
fomos nós também para o local. De fato, encontramos os amigos, professor Frederico Benvegnù, Girolamo Busato F.º, Vittorio Franciosi e
muitos outros em alegre e bela festa. Permanecemos lá cerca de uma hora por vontade do anfitrião; depois de tomarmos alguns copos,
partimos de volta e chegamos a Casca às 18h20min. Aqui, o jovem Aldo Mantovani me conduziu a casa.
– Entreguei a Guido Tretto, pela assinatura do jornal L’Unione, o qual pagou no ato ao diretor Sr. Francesco Feola a importância de 20.000
réis.

23 – Quinta-feira. Depois de nos despedirmos dos amigos e do diretor do Unione, embarcamos no automóvel do compadre Hilário
Piccolotto, com o condutor Vicenzo, seu filho, e partimos em direção à Linha Onze.
– Breve parada na casa do assinante, Cassiano De Zorzi, que pagou a assinatura do Unione, e outra parada rápida em minha casa e partimos.
– No Povoado Dr. Parobé, parada no Albino D´Agnoluzzo, que pagou a assinatura e pediu para suspendê-la.
– Outra parada no povoado Barão de Mauá, com visita aos amigos, Luigi Dal Pra, Adolfo Vailatti e Ângelo Vaigliatti, cuja esposa pagou a
assinatura do Unione.
– Chegamos à Linha Onze às 12h em ponto. Paramos no Hotel do Comércio, onde almoçamos.
– Aqui, apresentei o Dr. Feola ao agente, Sr. Jacinto Patuzzi, concluindo, assim, a minha tarefa em favor de Unione, como agente e
correspondente e, estando fora da minha zona de atuação como tal, despedi-me do Sr. Francisco Feola, e partimos, eu e o compadre
Piccolotto e seu filho Vicenzo, às 16 h, e cheguei em casa às 18 horas.

– Quinta-feira. Comprei de Eduardo D´Avoglio um vidrinho de tinta preta (pátina) para calçados ........................................................ 2.000
réis

25 – Entreguei a Albino Busato uma tabela com a inscrição Barbearia Central, que pintei de ambos os lados, pelo preço de 25.000 réis
26 – Ao filho, Plínio, para comprar objetos para sua noiva, para o seu casamento ............................................................................. 53.000 réis
– Começou a chover às 11h. Choveu nos dias 27,28,29 e 30 e, ainda no 1.º de maio, no dia 2 e só terminou no Domingo, dia 3.

27 – O mesmo [Plínio] comprou na Casa Comercial de Giacobbe Corso e Fºs, três vidros de 33X43cm ao preço de 2.000 réis.......... 6.000 réis
Mais 15m de moldura a 500 réis o metro .............................................................................................................................................. 12.750 réis
Mais 15m de moldura a 6.500 réis o metro .......................................................................................................................................... 12.000 réis
Total: ...................... 27.750 réis

Maio - 1931
2 – Com o agrimensor municipal, Florêncio Modesti, concordei com o seguinte: a medição da lateral, entre Clemente Longo e Cassiano de
Zorzi, ou seja, das suas duas colônias, entre os números 9 e 11, da Linha São Luís (19), adentrou minha terra 4m60cm; nessa ocasião ficou
estabelecido que se um dia eu mandar medir as minhas colônias da Linha 18 e não encontrar os 1.000m de comprimento, a diferença que
possa haver, tanto para mais de um quilômetro, como para menos, será repartida em partes iguais. Além disso, combinamos que aquela
medida poderia ser definitiva e também provisória e que as atuais cercas de minha propriedade poderão ser trocadas quando estiverem em
mau estado, ou seja, com os palanques apodrecidos. Este trato foi declarado em presença de Clemente Longo e Pietro Zorzetto. [De Zorzi].

4 – Paguei ao Dr. Giovanni Maffei o débito da esposa, Marina, por remédios ..................................................................................... 44.000 réis
7 – Veio o genro, Vittorio Tessaro, trazer-nos o fogão que comprei de Girolamo Busato por 280.000 réis
– Dei a Vittorio Tessaro, meu genro, um quinto de vinho, de presente.
– Comprei na Casa Comercial de Albino Kremski seis folhas de zinco, marca Apolo, à razão de 8.500 réis cada uma ...................... 51.000 réis

9 – Chegaram de Passo Fundo nossos dois filhos, Alcides e Onésimo, com as ferramentas, por haverem terminado o trabalho do genro, Luís
Busato. Pagaram de condução ao Bresolin ............................................................................................................................................ 30.000 réis
– Pelo trabalho em Passo Fundo, a contrato .................................. 650.000 réis
– Por jornadas: a Alcides, 58 e ¾ a 10.000 diários .......................... 587.500 réis
– A Onésimo, 19 a 5.000 diários ........................................................ 95.000 réis
– Ganharam, no total .................................................................... 1:332.500 réis
– Recebidos de Luigi em diferentes datas ....................................... 380.100 réis
– Em data de 8 do corrente .................................................................... 600 réis
– Total recebido .............................................................................. 980.100 réis
– Às 10h30min, parti para Guaporé, no ônibus do Bresolin. De condução .......................................................................................... 15.000 réis
– Chegamos em Guaporé às 15h.30min. Hospedei-me no Hotel Bela Vista, de Aristides Bernardi.

10 – Por não ter podido resolver os meus assuntos em Guaporé, às 11h30min voltei para casa. Paguei no hotel (diária) ................. 7.500 réis
– A condução foi o carro de Antônio Busato, que não quis pagamento. Chegamos em casa às 16 horas.

12 – Concordei em fazer as pazes com Clemente Longo, realizada em comum acordo, às 18 h, em presença do compadre Arcangelo De
Zorzi e Eduardo D´Avoglio.

13 – Comprei no Giacobbe Corso e Deitos e Cia. uma dúzia de tábuas de pinho, de polegada, de primeira, à razão de 29.000 réis a dúzia
................................................................................................................................................................................................................. 29.000 réis
Mais duas dúzias de refilagem a 2.500 .................................................................................................................................................... 5.000 réis
Total ...... 34.000 réis

15 – Comprei, no Albino Busato, três tubos para lampião a 600 réis cada um ...................................................................................... 1.800 réis
– Paguei o que devia a Pedro Calletti, de Casca:
– Por dois santos de 33cmX43cm a 2.000 réis cada um ........................................................................................................... 4.000 réis
– Conserto de uma lanterna ..................................................................................................................................................... 2.200 réis
– 50 gramas de ácido para soldar ................................................................................................................................................ 500 réis
– Uma lamparina ...................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Outras coisinhas ..................................................................................................................................................................... 2.900 réis
– Débito que paguei no Antônio Toazza e Etelvino Prestes por trabalhos de costura:
– Um terno de brim para Onésimo ........................................................................................................................................ 18.000 réis
– Dois pares de calças para Alcides ......................................................................................................................................... 14.000 réis
– Ajustes em um paletó ............................................................................................................................................................ 9.000 réis
– Dois ternos de brim cortados ................................................................................................................................................. 5.000 réis
– Um terno de brim para Ângelo ............................................................................................................................................ 20.000 réis
Total: ..... 66.000 réis
– Entregues adiantadamente ................................................................................................................................................................. 25.000 réis
– Paguei nesta data ................................................................................................................................................................................ 41.000 réis
– Uma aliança de ouro no Andrea Quarenghi, para o Plinio .................................................................................................................. 31.000 réis
– Confecção da roupa no Pietro Maccarini ............................................................................................................................................. 40.000 réis
– Outros itens necessários para a roupa ................................................................................................................................................. 6.600 réis
Total: ..... 77.600 réis

– Vendido um couro de touro a Girolamo Busato, com o peso de 24K, à razão de ... o quilo.
– À tardinha, às 19h30min, chegaram de Vila Maria o genro, Maximino Busato, e sua filha, Zélia, convidados ao casamento do filho, Plínio,
amanhã.
– Chegaram também, de São Domingos, o genro, Vittorio Tessaro, sua esposa, nossa filha, Estér, e sua filha de nome ............... e a outra
nossa filha, Clélia, a mais jovem, de carreta.
– O filho, Plínio, pagou ao P. vigário de Casca Aneto Bogni, pelos pregões do casamento ................................................................... 3.000 réis

16 – Sábado. Matrimônio do nosso filho, Plínio, com a jovem Sibila Fontana.
– No caminhão de Antônio Tassoniero, às 8h30min, embarcamos, eu e os filhos, Alcides, Plínio e Anita, mais o tocador de gaita, Alfredo
Müzzel, Vittorio Tessaro (genro), a netinha, Zélia Busato, e seu pai, Maximino, o sobrinho, Luiz Dall´Acqua (filho), e Pietro De Zorzi, total de
11 pessoas, em direção à Linha Onze, para buscar a noiva do filho Plínio.
– Chegamos à casa da noiva às 10h; depois do café da manhã, partimos para a vila de Linha Onze, para a realização do casamento. Às
11h30min foi celebrada a cerimônia na igreja e, às 13h, o casamento civil.
– O primeiro custou ................................................................................................................................................................................ 15.000 réis
– O segundo, ........................................................................................................................................................................................... 60.000 réis
– Despesas com bebidas: cerveja, vinho quinado e outras .................................................................................................................... 12.200 réis
– Foguetes ................................................................................................................................................................................................ 2.500 réis
– Caminhão para condução .................................................................................................................................................................... 90.000 réis
– Músico, Alfredo Müzzel ....................................................................................................................................................................... 15.000 réis
– Nollo, da gaita ........................................................................................................................................................................................ 7.000 réis
– Outras despesas: confecção do vestido da noiva na Linha Onze ......................................................................................................... 7.000 réis
Total: .................... 237.700 réis
– Partimos da Linha Onze às 14h30min. Por estar a estrada muito barrenta e intransitável, só chegamos em casa às 17h. Presentes 65
convidados e cinco de casa, perfazendo 70 pessoas; às 18h deu-se início ao banquete que durou cerca de três horas.
– Em torno das 21h30min, começaram as danças que, na maior harmonia, terminaram no começo do novo dia.
– Depois do café, a bela companhia se desfez, partindo todos para suas casas, satisfeitos com a bela festa, sem nenhum mau humor.
– Não compareceram, principalmente por causa do péssimo tempo e a contínua chuva nos dias precedentes e seguintes e pela estrada
intransitável e barrenta, 33 pessoas, isto é: oito de Bento Gonçalves, oito da Linha Colombo, três da Linha São Domingos, duas de Vila Maria,
três de Passo Fundo, duas da Casca, duas de Povoado Parobé, uma da Linha General Osório, duas de Águas da Rondinha e duas de Antônio
Prado.
– Continua o tempo úmido, chuvoso, nublado. Estradas péssimas.

Fac-símile de anotações do dia 16 de maio de 1931.

18 – O mesmo tempo feio.
19 – Terça-feira. Idem, idem. Às 15h, temporal, com vento forte em todas as direções; rajadas de chuva.
20 – Céu encoberto, ar úmido e frio.
28 – Quinta-feira. Às 16h, recebo o seguinte telegrama dos sobrinhos Gasperin, filhos de minha irmã Anna, da Sertorina, perto de Bento
Gonçalves:
São Luís de Guaporé, 28 de maio de 1931, Ângelo Dall´Acqua, Casca. Irmã Ana passa mal, avise parentes.
Assinado, Gasperin, Bento Gonçalves.
– Depois de breve conferência com a esposa Marina, às 18h parto a cavalo da minha mula. Às 23h chego à Linha Onze e paro no Hotel
Comercial, onde janto e passo a noite. Pago ............................................................................................................................................ 5.000 réis

29 – Sexta-feira. Às 6h parto em direção a Bento Gonçalves. Por causa de uma enfermidade da mula, chego à vila de Guaporé somente às
11h30min. Almoço no Hotel Bela Vista, pago ......................................................................................................................................... 2.000 réis
– Visito, por interesses, em sua residência, o Prefeito Municipal, Coronel Agilberto Maia, que recomendou que, na volta de Bento Gonçalves,
passe de novo na sua residência que então me atenderá.
– Às 15h parto e chego à Linha Colombo, na minha filha Itália, mulher de José Astolfi, na Cooperativa Dona Cândida, às 17 horas. Pretendia
seguir viagem até o povoado de Dois Lajeados, mas os parentes me retiveram e, com eles, passei a noite.

30 – Sábado. Deixei a mula, por não estar em condições de prosseguir viagem para Bento Gonçalves. O genro, José, por sua bondade,
emprestou-me o próprio cavalo, mesmo sem saber quando eu estaria de volta; eu desejava chegar à minha irmã quanto antes.
– Pedi emprestado ao genro, Astolfi, algum dinheiro, pois eu tinha pouco ........................................................................................ 100.000 réis
– Parti para Dois Lajeados às 8h, aonde cheguei às 9h30 minutos. Breve parada para fazer a barba. Paguei ......................................... 600 réis
– Uma pequena refeição .......................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Tomei a estrada para Santa Bárbara. Às 13h almocei num certo Predebon, no lugar chamado Marco de Pedra. Fiz tratar o cavalo com
alfafa. Paguei por tudo .............................................................................................................................................................................. 3.000 réis
– Às 15h, parto novamente em direção ao rio das Antas (Santa Bárbara) que atravesso às 16h. Pago ................................................. 1.000 réis
– Às 19h chego à ex casa de comércio Bassani, no passo que leva a Monte Vêneto. Ponho o cavalo na estrebaria e faço-o tratar bem. À noite,
sinto-me cansado. Havia muito tempo que não fazia uma viagem a cavalo tão longa.

31 – Domingo. Paguei pelo alojamento, também para o cavalo ............................................................................................................ 4.500 réis
– Parti às 8h30min para a vila de Bento Gonçalves, via Linha Alcântara, Faria Lemos e Paulina, sem paradas, porém, às 11h, perto de Bento
Gonçalves, na Linha Geral, faço uma rápida parada na venda de Ernesto Gasperin, onde tomo um refresco e soube que ele era sobrinho de
minha irmã Ana. Pago ................................................................................................................................................................................. 400 réis
– Às 11h30min, chego ao Hotel Familiar, dos irmãos Pasquetti, na vila de Bento Gonçalves. Faço tratar o cavalo e almoço.
Pago .......................................................................................................................................................................................................... 3.500 réis
– Às 14h estou novamente a cavalo, via Barracão e Linha Palmeiro e, às 16h, chego inesperadamente à casa da irmã, Ana, que encontrei um
tanto melhor de sua enfermidade. Quanto grande a sua alegria e a da família, filhos e filhas!
– O tempo, até aqui, foi-me sempre favorável, não choveu durante a minha viagem. Sempre mandei pôr o cavalo na estrebaria, com medo
de que ele escapasse.

Junho – 1931
01 – Segunda-feira. À noite, ainda que tivesse me recolhido muito tarde, dormi bem.
– Todos os dias e todas as noites, acorrem vizinhos e amigos, mesmo de longe, a fim de prestar ajuda moral e material à irmã enferma e à
sua família, que é digna dos melhores cuidados e atenções. À noite, a vigília e assistência à doente é feita por escala.
– Nesse dia começou a chover, choveu também durante a noite.

02 – Terça feira. Dia chuvoso. Vieram muitos amigos visitar minha irmã Ana, oferecendo sua ajuda. A doença da irmã mantém-se
estacionada. O seu moral é altíssimo.

03 – Quarta-feira. À noite passada choveu e nessa manhã continua a chover. A irmã dormiu bastante bem e descansou. O dia está péssimo,
chuva e frio, eu estou sempre com os pés úmidos.
– Como a doença da irmã se mantém estacionada e como faz muitos anos que não visito os parentes e amigos, resolvo ausentar-me e, a
cavalo, visitar por alguns dias as pessoas amigas.
– Às 9h visito o sobrinho, Jacinto Gasperin, filho de minha irmã, onde almoço. Às 15h visito a sobrinha, Clotilde, filha do meu irmão, Giuseppe
[José], falecido no hospício São Pedro, em Porto Alegre aos 18 de novembro de 1918, de gripe [espanhola], casado com [Ângela De Paris];
[Clotilde] é casada com [Otávio Peruffo], filho de Hilário Peruffo. Fui procurado pelo amigo, Domenico Forest, que me convida a passar a
noite em sua casa. Deixei a casa de Peruffo e sobrinha em companhia de Forest. O tempo não promete melhorar. Meus pés estão sempre
úmidos e estou bastante resfriado.
– Visito, junto com o amigo Forest, outro amigo de tempos antigos, Giovanni Crestani, colono muito bem sucedido, que tem uma das
melhores casas de madeira da região colonial italiana. Oferece-me um copo de generoso vinho, que não posso recusar pela sua boa
qualidade.
– À noite, estou entre os familiares do Senhor Forest, que não sabem como tributar-me as cortesias. Vem também o seu irmão, Luigi Forest,
que havia sabido da minha chegada. Como eu sabia que ele havia retornado há pouco tempo da Itália, apreciei imensamente ouvir as
novidades e a [descrição] de suas viagens pela minha pátria de nascimento. Fiquei entusiasmado com suas descrições e excursões ao longo
e através da península. Aquela noite foi para mim de curta duração, parecia-me estar acompanhando-o na visita à maravilhosa terra- mãe.

04 – Quinta-feira. Dia de Corpus Christi. O amigo Forest não aceitou que lhe pagasse a hospedagem, nem sequer para o cavalo, que foi
magnificamente tratado na estrebaria.
– Paguei pelo vinho que ofereci a um amigo e por caramelos para os sobrinhos .................................................................................. 2.200 réis
– Comprei na casa comercial de Alfredo Lorenzini, ali perto, um par de meias .................................................................................... 6.000 réis
– Visito o amigo Hermínio Verdanega, onde tomo um pouco de vinho e despeço-me dele e de sua esposa.
– Despeço-me do amigo Domenico Forest e família e parto, às 9h, em direção à residência do amigo Luigi Forest, a quem havia prometido,
visitar na noite anterior, à margem esquerda do rio Burati, na Sertorina, aonde chego às 10 horas. Ele toma meu cavalo, tira-lhe os arreios
e o põe na estrebaria, com bastante forragem. A companhia do amigo Luís e suas descrições da Itália me entusiasmam cada vez mais.
Mostra-me as belíssimas e artísticas revistas panorâmicas da minha pátria, fico encantado e extasiado.
– Almoça-se. Sua esposa nos apresenta uma refeição verdadeiramente saborosa, acompanhada de generoso vinho de sua produção.
– Às 16h, a pé, percorremos os dois quilômetros de estrada, em direção ao monte do rio Burati, em visita a outro amigo, Ângelo Damian,
que nos convida a tomar um copo do impagável [vinho].

– À noite, janta-se em casa de Forest. Vai-se à cama muito tarde e o sono não vem. O meu pensamento está em Roma, no Coliseu, no Foro
Romano, em Campidoglio, em São Pedro e no Vaticano, no Altar da Pátria, em Veneza, em Gênova, a Soberba, em Nápoles, nas ruínas de
Pompéia, em Firenze, Bolonha, Trieste, no cemitério Rei de Puglia, nas grutas de Postúmia, em Vitório Vêneto, em Monte Grappa, etc.
– O dia foi tépido, com sinais de chuva. Meu insistente resfriado me causa fastio e desconforto.

05 – Sexta-feira. De madrugada, às 2h, o tempo muda e começa a chover fortemente. Amanhece chovendo. Pretendia partir após o café,
mas o tempo não me permite.
– Visito o industrialista Germano Osmarini, perto do Forest. Depois do almoço, cessa a chuva; arreio o cavalo e, após os agradecimentos e
as despedidas, parto às 14h em direção a São Marcos.
– Passo o rio Burati e sigo pela Linha Alencastro, em direção a Caxias. O tempo continua ameaçador, e as estradas, péssimas e barrentas. Às
16h chego finalmente a São Marcos e vou visitar a família do cunhado, Pedro De Cesaro, que se encontra em Caxias para tratamento dos
olhos. Cumprimento à cunhada, Amábile, irmã de minha esposa, e sua família. Ponho o cavalo no estábulo e passo o resto do dia com eles.
Recomeça a chover.

06 – Sábado. Choveu durante a noite e, ao amanhecer, há uma neblina espessa, quase chuva.
– O objetivo de minha viagem é também consultar, em Caxias, um oculista. Não estou satisfeito com a saúde dos meus olhos e com minha
saúde em geral. O resfriado persistente me incomoda. O tempo é muito frio e tenho os pés sempre úmidos.
– Gostaria de partir ao meio-dia para Nova Vicenza e de lá para Caxias, mas o tempo não me permite, chove constantemente.
– À noite, a cunhada, Amábile, contou-me detalhadamente, entre soluços, a breve, dolorosa e comovente enfermidade e morte do filho,
Segundo, no hospital Doutor Tacchini em Bento Gonçalves, deixando a jovem esposa e uma criança na mais esquálida miséria.
– No barbeiro, faço a barba e pago ............................................................................................................................................................. 600 réis
– Em A. Venzon, tomo um “fernet” ............................................................................................................................................................. 400 réis
– Uma caixa de fósforos ............................................................................................................................................................................... 200 réis
– À tarde, chove ainda e passo uma vida aborrecida.

07 – Domingo. Levanto-me cedo. O dia é chuvoso, frio e o ventinho faz a pele ficar arrepiada [pelle d’oca]. Às 7h30min visito o cunhado,
Antônio Sbardelotto. Tomo café e às 8h assisto à missa na igreja de São Marcos.
– O tempo continua frio e chuvoso, o céu, cor de chumbo. Tanto quanto posso, fico recolhido na casa da cunhada, Amábile, com o meu
impertinente resfriado.
– Finalmente, parece que o tempo, ao meio-dia, mostra intenções de melhorar. Assim, arreio o cavalo e, com o sobrinho, Sebastião Baretta
(David), parto às 12h20min para Nova Vicenza, onde devo embarcar no trem [que vem] de Porto Alegre para Caxias, O sobrinho, David, me
acompanha para levar o cavalo de volta. A estrada, isto é, os 10 quilômetros que separam São Marcos de Nova Vicenza, é um verdadeiro
pantanal de uma extremidade a outra. O trânsito de veículos automobilísticos está completamente paralisado e, brevemente, se o tempo
não melhorar, acontecerá o mesmo para as carretas, carroções etc. Chego à Nova Vicenza depois de duas horas de péssimo trânsito. Tenho
apenas tempo de chegar à estação ferroviária e cai um aguaceiro. Às 15h20min, chega o trem em horário normal.
– Compro passagem de ida e volta para Caxias, na segunda classe. Pago ............................................................................................ 3.200 réis
– Dois jornais ............................................................................................................................................................................................... 600 réis
– Às 16h em ponto, chega-se a Caxias. De acordo às indicações recebidas, vou ao sobrinho, Luís, filho dos meus cunhados, Pedro e Amábile
De Cesaro, na Avenida Rio Branco, n.º 708, onde encontro o cunhado, Pedro De Cesaro, que está em tratamento dos olhos com o oculista,
Doutor Antônio de Souza. Ali me hospedo a convite do sobrinho, Luís, e de sua distinta esposa.
– Não me sinto muito bem por causa do resfriado. Os pés sempre úmidos; um contínuo chuviscar.
– Caxias, que há 16 anos não visitava, cresceu e progrediu muito. É uma cidade de grande futuro, pelas suas inúmeras indústrias, grande
comércio, produção e exportação de vinhos.

08 – Segunda-feira. O tempo continua péssimo, chuvoso e frio. O resfriado não melhora. Às 9h, eu e meu cunhado vamos à farmácia Darigo,
onde o Doutor Souza faz os curativos e as consultas. Faço-me examinar os olhos. O Doutor disse que devo submeter-me a um tratamento o
quanto antes, especialmente por causa do olho esquerdo. Queria que começasse o tratamento imediatamente, mas como não podia por
ter deixado o cavalo no caminho e por tê-lo de empréstimo, prometi que voltaria em tempo oportuno.
– Saio às 11h e me dirijo à casa comercial de Serafini, na Praça Dante, onde compro uma echarpe de lã, que pago .......................... 7.000 réis
– Compro também dois pares de meias a ................................................................................................................................................. 1.800 réis
– Chove, e não me sinto bem.
– Compro do sobrinho, Luís, três envelopes de sementes de hortaliças ................................................................................................. 1.000 réis
– Laranjas de umbigo por ......................................................................................................................................................................... 1.200 réis
– Dois pares de meias ............................................................................................................................................................................... 3.600 réis
– Um chocolate ......................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Caxias, vértice de minha viagem. Amanhã pretendo retomar o caminho de volta para casa. Sempre, porém, que a irmã esteja melhorando
ou que o mal não se tenha agravado e o tempo o permita.

09 – Terça-feira. Às 7h parto junto com o sobrinho, depois dos agradecimentos e as despedidas à sua esposa e família. Às 7h20min estou
no trem, em direção a Nova Vicenza. O dia continua péssimo, faz frio. Às 8h chego à estação de Nova Vicenza. Tomo café no hotel da viúva
Rizzi. Pago ................................................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Para falar a São Marcos, por telefone, para saber se já haviam partido com o cavalo, pago à sobrinha, Ida De Cesaro, pois ela tem o Centro
telefônico em São Marcos ........................................................................................................................................................................ 1.700 réis
– Compro alcaçuz na farmácia da Casa da Saúde. Por uma porçãozinha ................................................................................................... 500 réis
– Na casa comercial de Alexandre Mellesi, compro um isqueiro, que pago ........................................................................................... 7.500 réis
– Mais dois lenços de bolso, a 700 réis cada um ...................................................................................................................................... 1.400 réis
– Às 10h chega o sobrinho, Sebastião David, que me traz o cavalo. Cumprimento o sobrinho, Luís De Cesaro, e sigo para São Marcos.
– Os dez quilômetros da estrada Júlio de Castilhos, que conduz a São Marcos, são qualquer coisa de horrível.

– Ao meio-dia, visito a cunhada, Flora, de São Marcos, esposa de Vicente Piccoli, da Linha Palmeiro. Almoço e, às 14h, me despeço e vou
cumprimentar a outra cunhada, Amábile, que se encontra um pouco doente. Depois de ter tomado um café, despeço-me e parto para São
Miguel (Palmeiro). A estrada está muito ruim. Passo por Santo Antônio e São Pedro [capelas]; às 17h30min, passo a ponte sobre o rio Burati.
– Às 18h estou em São Miguel. Faço uma visita à viúva, Lúcia Osmarini, conforme promessa que lhe fiz na semana passada. É gentil, mostrame o porão e faz-me provar o vinho, de superior qualidade, de sua produção.
– Às 18h30min, agradeço e me despeço da Senhora Osmarini e vou visitar o amigo e afilhado, Giacomo Pitt, da colônia nº1 da Linha Palmeiro.
Em sua casa encontro o seu pai, meu velho amigo, Antônio Pitt, e a minha afilhada, Helena, esposa de Giacomo, e familiares. Recebem-me
com grande cortesia. Janta-se, bebe-se, fala-se de muitas coisas e vai-se dormir, depois de saber que minha irmã se encontra com sua
enfermidade estacionada. Sinto-me melhor do resfriado.

10 – De manhã, conforme promessa, visito o amigo Vitório De Paris e sua família. Em sua casa tomo o café, ainda junto ao afilhado Pitt. Às
9h retorno a casa dos Pitt, onde a afilhada, Helena, prepara um suculento almoço, com ótimo vinho. Às 14h agradeço, despeço-me e parto.
Visito o amigo, João Ross, que estava ausente. A mulher me oferece um café e parto. O tempo continua ameaçador.
– Finalmente, às 16h chego à casa de minha irmã, que encontro no mesmo estado, sem melhora, nem piora. Ela se alegra com meu retorno,
depois de uma semana de ausência. Observo a sua doença... longa e, se se curar, a convalescença também será longa. O tempo continua
chuvoso.
– À noite, faz-se escala na assistência à doente. Durante a tarde, chegou de Rolante (Taquara) em visita à irmã, [Matheo Dall´Acqua], o seu
genro, Jacinto Facchin, e o seu sobrinho, Arpini. Até às 1h30min do dia 11, ficamos à disposição eu, José Longo e Facchin e depois, outros
até o amanhecer.
– As filhas de minha irmã são infatigáveis, dedicadas e amorosas com sua mãe, assim como os filhos, Itálico e sua mulher Numitore.

11 – Quinta-feira. Dia ainda chuvoso. Diante do estado de minha irmã, que não se modifica, e não podendo fazer nada para sua melhora,
resolvo partir no dia seguinte.
– Chamado, o Dr. Tacchini veio nesse dia fazer nova visita. Disse que ela está com água na carne! O caso é sério. Todavia, minha irmã mantém
o espírito elevado e forte, sabe da gravidade de sua doença e está pronta para cumprir a vontade do Supremo!

12 – Sexta-feira. Dia igual ao anterior. Depois do café, resolvi partir. A irmã continua na mesma condição, não piora e não melhora. Depois
de um quarto de hora entretido com ela, conversando alegremente (eu não podia), desejando-lhe um pronto restabelecimento, me despedi
com o coração angustiado10. Agradeço à família e apertando a mão de cada um, com pesar no coração, parto via Bento Gonçalves, aonde
chego às 11h30min. Almoço no hotel familiar dos irmãos Pasquetti, perto da igreja. Mando ferrar as patas dianteiras do cavalo. Pago
................................................................................................................................................................................................................... 2.500 réis
– A estrada do rio Barracão até a vila é o que há de horrendo, quase não se pode transitar nela, nem mesmo a cavalo.
– Às 14h visito os amigos, Giacomo Ferrari e Giuseppe Basso, e depois a família da viúva, Elvira Gasperin, prima de minha irmã, Anna.
– Faço a barba no amigo João Ferrari. Pago ................................................................................................................................................ 700 réis
– Às 17h, com o amigo, João Farina, visito os amigos, Ângelo Fontanive, pintor, e Silvestre Dal Pra, fotógrafo.
– Depois do meio-dia, abre-se o benéfico sol.
– À noite, visitam-me [no hotel] os amigos, Giuseppe Basso, Ângelo Fontanive e Silvestre Dal Pra. Toma-se um chá e meio litro de bom vinho
e vai-se dormir, porém, antes de se retirarem, meus amigos insistem para que eu permaneça o dia seguinte em Bento Gonçalves, pois
comemoram a festa e “sagra” anual em homenagem ao patrono Santo Antônio, e Basso me convida para o almoço ao meio-dia do dia 13.
Não posso eximir-me e aceito o convite.

13 – Sábado. Dia de Santo Antônio e festa solene em Bento Gonçalves. Às 5h, salva de 21 tiros, depois a excelente banda faz-nos ouvir as
melodiosas vozes do seu repertório. Escuto e me entusiasmo com o hino fascista Giovinezza.
– O dia está nublado e não promete nada de belo. Compro 10 pedrinhas para isqueiro ....................................................................... 1.000 réis
– Ao meio-dia, conforme promessa, vou ao amigo, Giuseppe Basso. Sua esposa, Maria, havia preparado um saboroso almoço. Toma-se um
bom vinho e se conversa. Às 14h, agradeço e me retiro. Com surpresa, ao passar diante da casa do Senhor Enos Ballista, ouço me chamarem.
Quem era? O meu compadre, Saul Ballista, que cumprimentei e passei dez minutos em sua companhia.
– À tarde, vou cumprimentar a família da viúva Frítoli. Às 16h, começa a chuva que durou até às 18 horas.
– Pela manhã, às 10h, assisto a bela e melodiosa missa na matriz e a belíssima música da orquestra, que é qualquer coisa de sublime! Depois
de me haver despedido dos amigos e feito encilhar o cavalo, parto às 18h20min de retorno a casa. A 800 metros da vila, a pedido do amigo
Ernesto Gasperin, paro; ele tira os arreios do cavalo e o põe no estábulo e me convida a retornar, a pé, até a vila, à casa de sua mãe, Elvira,
onde estão sua mulher e filhos, para jantar. Partimos a pé e, como a estrada está péssima, andamos devagar. Já éramos esperados. Jantouse em família, magnificamente, tomou-se ótimo vinho e, às 20 horas, agradeço, despeço-me e parto no automóvel do amigo. Em poucos
minutos chegamos a sua residência, onde passo a noite.
– N.B – Devo dizer que a despesa que paguei no Hotel Pasquetti foi a seguinte:
Almoço ...................................................................................................................................................................................... 2.500 réis
Jantar ........................................................................................................................................................................................ 2.500 réis
Estrebaria para o cavalo ........................................................................................................................................................... 3.000 réis
Café da manhã .......................................................................................................................................................................... 1.500 réis
Cama ......................................................................................................................................................................................... 1.500 réis
Vinho e chá ............................................................................................................................................................................... 1.600 réis
Total: ...... 12.600 réis
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Ana Dall’Acqua Gasperin faleceu em 20 de junho de 1931, três dias após a chegada de Ângelo a sua casa em Casca. Ana era nascida em La Valle
Agordina, Província de Belluno, em 23 de maio de 1874. Era a Quinta filha do casal Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin, emigrados em 1878,
estabelecidos na Linha Palmeiro, em Bento Gonçalves. Em 21 de outubro de 1894, Ana casou-se com Giovanni Gasperin, nascido em 15 de outubro de 1872
em Mel, Província de Belluno e falecido em 17 de outubro de 1912 em Bento Gonçalves. O casal teve 12 filhos: Jacinto, Camilo, Aurélia, Saturnino. Azelina,
Itálico, Clemenza, Numitore, Reasilva, Giuseppina e Alice.

14 – Domingo. Em dia de domingo cheguei a Bento e, no domingo, parti. O dia se apresenta com uma neblina espessa e fria, mas com
probabilidade de bom tempo.
– Compro do amigo, Gasperin, que tem um negócio de miudezas, 15 envelopes de sementes de verduras a 400 réis cada: ............ 6.000 réis
– Depois do café, agradeço e me despeço. Parto às 9h, pela estrada Geral, que está horrivelmente barrenta até a entrada da Linha Paulina,
depois melhora. No caminho, juntam-se a mim dois indivíduos, Aristides Ferrari e seu filho Vitório, que residem na Linha Doze, de Guaporé.
– No rio das Antas, tomamos um copo de vinho, que pago ........................................................................................................................ 400 réis
– Chegamos ao passo do rio das Antas às 14h. Naquele momento, desciam pelo rio cinco balsas carregadas de tábuas, e tivemos de esperar.
Às 15h15min, já alcançamos o alto do monte, onde, na venda de um alemão, tomamos outro copo de vinho e prosseguimos.
– Às 18h chego, cansado, a Dois Lajeados, 5.º distrito de Guaporé. Passei a noite no Hotel Ronchetti. Dia bastante agradável. Melhorei do
resfriado.

15 – Segunda-feira. Pago a despesa de hospedagem e a estrebaria para o cavalo ............................................................................... 6.000 réis
– Parto às 9h. As estradas estão em melhor estado que as de Bento Gonçalves. Às 10h40min chego à Linha Colombo, no genro, José Astolfi,
a quem entrego o cavalo como o tinha recebido. Quero pagar-lhe o favor, mas ele não aceita. Passo o resto do dia e a noite em sua casa.

16 – Terça-feira. O dia promete ser bom. Compro na Cooperativa Dona Cândida, que é administrada pelo genro e pela esposa, minha filha,
cinco envelopes de sementes de hortaliças, que pago 400 réis cada: .................................................................................................... 2.000 réis
– Mais dois livrinhos a 1.500 réis: ............................................................................................................................................................. 3.000 réis
– E como amanhã eu completo anos, os dois filhos mais velhos do genro, Astolfi, Mário e Plínio, me presenteiam com um porta-canetas de
vidro e a caneta, uma verdadeira maravilha, e a filha, Itália, põe na minha mala, clandestinamente, sem que eu soubesse, um tecido chamado
tricoline para fazer-me uma camisa.
– Compro também balas de revólver a 400 réis cada: ............................................................................................................................. 3.200 réis
– Alcaçuz ...................................................................................................................................................................................................... 200 réis
– Parto às 10h, chegando à vila de Guaporé às 11h50min. No Hotel Central, de Giuseppe Butelli, peço para tratar minha mula, já curada da
inconveniência surgida no segundo dia após a partida de Casca.
– Almoço e, às 13h, de acordo com o desejo do senhor Prefeito Municipal, dirijo-me à sua residência, onde permaneci meia hora, tratando
de assuntos de meu interesse. Faço uma visita à Intendência, onde falo com o secretário municipal e com o secretário da tesouraria.
– Às 15h pago a despesa do hotel, 5.000 réis, e tomo a estrada de volta para a Linha Onze, e chego ao Hotel Familiar de Cesare Piccoli às
18h30min, onde passo a noite.

17 – Quarta-feira. Completo hoje 64 invernos. Parto para casa, mas antes pago a despesa, 4.500 réis.
– Finalmente, depois de 21 dias de ausência, chego a casa são e encontro todos com saúde. Eram 16 horas.

21 – Domingo. Dia fatal para a Vila de Casca. À noite, às 19 horas, mais ou menos, um horrível ciclone destruiu completamente 26 casas,
danificou cinco ou seis, fazendo quatro vítimas: duas mulheres, uma menina e um jovem. As mulheres eram Maria Facchi Tassoniero, de 60
anos de idade, a outra, Maria Gabin, de 22 anos de idade e sua filha com dois anos, e mais Pedro Ferraresi, de 14 anos de idade. Feridos
gravemente: oito, e com ferimentos leves cerca de 15. Os danos materiais montam a mais de uma centena de contos de réis.
– Eu e minha família prestamos socorro como pudemos, no seguinte modo:
– No dia 22 trabalhamos, na remoção das ruínas, cinco homens, eu e quatro filhos, a mulher, duas filhas e a nora. Total: nove pessoas.
No dia 23, eu, dois filhos e três mulheres. Total: seis pessoas.
No dia 24, dois filhos e duas mulheres. Total: quatro pessoas.
No dia 25, três homens e uma mulher. Total: quatro pessoas.
No dia 26, três homens e uma mulher. Total: quatro pessoas.
E no dia 21, dois homens. Total: 29 dias de trabalho.

Julho - 1931
1.º – Quarta-feira.

O Prefeito
Municipal de Guaporé, Sr. Agilberto
Maia, de acordo com os fabriqueiros de
Casca, convidou-me para dirigir os
trabalhos de reconstrução das casas
destruídas pelo ciclone de 21 de junho
p. passado.
– No mesmo dia, o Secretário
Municipal, Sr. Eduardo Mallmann, me
autorizou, junto com o Escrivão
Distrital, Sr. José Battistella, e o Pe. Don
Aneto Bogni, pároco, avaliar as casas
destruídas ou arruinadas e os danos
gerais causados pelo ciclone do dia 21
do p. p. mês.

UM CICLONE ARRASADOR ABATEU-SE SOBRE A VILA E INTERIOR DE CASCA, CAUSANDO FERIMENTOS, MORTES E MUITOS PREJUÍZOS MATERIAIS.

– A esposa tomou emprestados de Pietro De Zorzi ................................................................................................................................ 40.000 réis
– Compramos de Giovanni Pelizzari, da Linha 17 (Protásio Alves), 70 kg de carne de porco, a 55 réis o quilo. Total ....................... 35.000 réis

3 – De madrugada, um temporal com granizo. A chuva torrencial durou todo o dia e continuou na noite seguinte, com menos intensidade.
4 – Sábado. Tempo chuvoso; também à noite.
5 – Domingo. Frio e úmido, com chuva fina e densa.
– Vendi a Leopoldo Domeneghini um peso para papel por ................................................................................................................. 14.000 réis
– Por três quadrinhos, com vidro, a 2.000 réis ..................................................................................................................................... 6.000 réis

6 – Por conta do prefeito municipal de Guaporé: despesa no Pietro Brescanzin, no rio São Domingos ........................................... 4.400 réis
7 – Despesa e trato da mula no Ulisses Toazza .................................................................................................................................... 4.800 réis
– Chove

8 – Chove
– Fiz ferrar as patas dianteiras da mula pelo ferreiro Ferdinando Bertollo ........................................................................................ 2.600 réis

9 – Por conta do prefeito municipal, despesa da viagem às Linhas 22 e 23, no Carlos Barbieri ............................................................ 2.000 réis
– No Attilio Burlina .................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– No Antônio Borsa ................................................................................................................................................................................... 1.400 réis

10 – De volta a casa, com chuva.
11 – Despesa, em Casca, no Hotel Lavratti ............................................................................................................................................. 2.000 réis
12 – Despesa, em Casca, no Hotel Toazza ............................................................................................................................................... 2.000 réis
13 – Segunda-feira. Despesa, em Casca, no Hotel Toazza ....................................................................................................................... 2.500 réis
14 – Vigésimo aniversário de minha nomeação como fiscal Municipal.
– Por conta do prefeito municipal de Guaporé, parto para as linhas 22 e 23. Gastos .......................................................................... 1.200 réis
– Viajo para a Linha 23, parte leste. Gastos ............................................................................................................................................ 2.200 réis
– Passei a noite em casa do amigo Giacomo Chiodelli.
– À tarde, às 17h, em casa.

18 – Sábado. [Benjamin] Cezarotto pediu a mão da filha Jones, para o casamento realizar-se em abril ou maio de 1932.
19 – Domingo. Choveu até o meio-dia. Depois tivemos sol.
– Minha esposa, Marina, comprou de Antônio Busato um vidro de Pílulas de Vida do Dr. Ross .............................................................

Réis

20 – Vieram visitar-nos, retornando de Guaporé, a filha, Gelsomina, e seu marido, Maximino.
21 – Terça-feira. Alcides comprou de Albino Busato um machado por ............................................................................................... 10.000 réis
23 – Na noite de 23 para 24, às 23.30 horas, tivemos um temporal com fragorosas trovoadas, raios, vento e forte chuva.
24 – Todo o dia chuva, continuando também à noite e sem Interrupção até o Domingo dia 26.
27 – Segunda-feira. Tempo com neblina e muito frio.
– Acertei as contas com o farmacêutico, Evaristo Mantovani, na seguinte maneira: eu tinha o crédito de três jornadas, mais ¼ de trabalho,
que fez o filho Alcides, ao preço de 10.000 réis diários ......................................................................................................................... 32.500 réis
– Jornadas para recolher o milho: 30.000 réis ...................................................................................................................................... 30.000 réis
– Total do meu crédito ........................................................................................................................................................................... 62.500 réis
– Nesta data, eu lhe devia, por gastos na farmácia ............................................................................................................................... 34.400 réis
– Assinatura do jornal Stafetta Riograndense, desde junho de 1931 ................................................................................................... 10.000 réis
– Dois litros de álcool a 6.000 réis ........................................................................................................................................................ 12.000 réis
Total ................................................................................................................................ 56.400 réis
– Diferença a meu favor ........................................................................................................................................................................... 6.100 réis
– Devia, por três cartas ................................................................................................................................................................................ 600 réis
– Por um [volume] registrado com valor de 200.réis ................................................................................................................................ 4.700 réis
– Recebi selos ............................................................................................................................................................................................... 800 réis

Agosto - 1931
1.º – Sábado. Frio e tempo agradável.
– Entreguei a Jerônimo Busato a mobília, combinada [a conta] do seguinte modo:
Serviço de marceneiro no guarda-louça:
50.000 réis
Verniz (lustro)
10.000 réis
Dois pares de dobradiças
1.200 réis
Puxadores de gavetas
2.000 réis
Dois fechos a 500
1.000 réis
Uma fechadura
2.000 réis
Um tranquete
2.000 réis
Conserto de uma mesa
13.000 réis
Total ............ ..
82.000 réis

2 – Domingo. Vendi a Zeffiro Giusti o livro As poesias de Giuseppe Giusti, ilustrado, por ................................................................. 20.000 réis

– Nesta data, comprei do farmacêutico, Zeffiro Giusti, um vidro de pílulas de Bristol, por ............................................................... 5.000 réis
– Dia frio, ainda que houvesse sol.

4 – O filho Plínio pagou, por minha ordem, a Pietro Brescanzin, do rio São Domingos, um débito meu, na seguinte forma:
– Por comida no dia 6 de julho de 1931 .................................................................................................................................................. 4.400 réis
– Uma vez, em data anterior ..................................................................................................................................................................... 800 réis
– Outra vez em data anterior.................................................................................................................................................................... 1.500 réis

6 – Sábado. Recebi de Pietro Casatto o empréstimo, por três meses a partir desta data ................................................................ 200. 000 réis
13 – A esposa, Marina, foi a Vila Maria no caminhão do genro, Maximino, a convite da filha, Gelsomina, cuja filha, Dolores, está gravemente
enferma, e por ela mesma não estar bem de saúde.

15 – Sábado. Chegou, de passagem, de Águas da Rondinha, o genro, Fedele [Zanatta].
17 – Segunda-feira. Paguei ao farmacêutico Zeffiro Giusti, por um vidro de pílulas de Bristol ........................................................... 5.000 réis
– Fui a Vila Maria visitar a filha, Gelsomina, que me constava estar gravemente doente, mas, ao invés, a encontrei em pé.

18 – Terça-feira. Paguei a Maximino Busato, por oito quilos de sementes de alfafa, a 5.000 réis o quilo ......................................... 40.000 réis
– Voltei para casa às 20 horas.

21 – Sexta-feira. Paguei à casa Comercial de Albino Kremski, por seis folhas de zinco, marca Apollo, a 8.500 réis cada uma ......... 51.000 réis
22 – Sábado. Arrumei as contas e paguei aquilo que se devia a Ulisses Toazza, no seguinte modo: por despesas minhas e do Alcides
................................................................................................................................................................................................................. 12.100 réis
– Recebi do mesmo, por 12¹/² jornadas de Alcides, a 10.000 réis diários .......................................................................................... 125.000 réis
– Conserto de uma balança báscula para Antônio Busato ................................................................................................................. 13.000 réis

24 – Segunda-feira. Em trânsito, em visita a seus parentes, visitou-nos Maurilla [Fontana], mãe da nossa nora [Sibila], da Linha Décima.
25 – De manhã, ela partiu para a Linha Vinte.
26 – Quarta-feira. À tarde, retornou da Linha 20, a mãe da nora, Sibila, que partiu, com seu filho, de volta para sua casa na manhã do 27.
– Retornou de Vila Maria minha esposa, Marina.

Setembro - 1931
1 – Terça-feira. A filha, Anita, foi a Vila Maria, em substituição a sua mãe, a fim de dar assistência à sua irmã, Gelsomina, que está enferma.
– Paguei por um telegrama ao P. João Zanella......................................................................................................................................... 4.000 réis
– Minha esposa, Marina, acertou as contas com Pietro Casatto; pagou o nosso débito de 27.000 réis e recebeu a mais ................... 5.000 réis

8 – Ao meio-dia em ponto de quinta-feira, tivemos um temporal fortíssimo, acompanhado de relâmpagos, granizo, chuva e forte ventania.
Não fez dano algum.

6 – Domingo. Veio visitar-nos o meu genro, Luís Busato.
12 – Sábado. Retornou de Vila Maria a filha, Anita, no caminhão de Camilotti, depois de uma ausência de 12 dias.
– Recebi do carreteiro, Alberto Pedot, por conta do negociante, Sr. Albino Busato, dois rolos de fio de arame, para o parreiral; dizem ter
1000 metros de comprimento. O preço de cada um é de .................................................................................................................... 60.000 réis

21 – Segunda-feira. Entreguei ao Sr. José Battistella os pedaços velhos e novos de madeira; os novos de cabriúva para o trabalho do seu
automóvel, ao preço de ......................................................................................................................................................................... 30.000 réis
– O filho, Alcides, mandou fazer no ferreiro, Francesco Tumelero, três ferros para o torno por ......................................................
– O peão de Cassiano, Fioravante, fez meia jornada no parreiral.

22 – Meia jornada na pérgola.
23 – Meia jornada na pérgola.
23 – Meia jornada na pérgola.
24 – O peão de Cassiano Fioravante fez meia diária na pérgola.
Continua no caderno IX (9)

