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Janeiro - 1934 

1° – Segunda-feira. Eis-me chegado ao Ano da Graça 1934! Seja louvado o Bom Deus, que quer conceder-me o benefício de ver o princípio 

do Novo Ano da Graça, completando os meus 66 anos, 6 meses e 13 dias, sendo eu nascido aos 17 de junho de 1867. Terei a honra e a graça 

de chegar a 1935?  

– O futuro está nas mãos da Providência, que determina o destino do homem e do mundo! Seja feita a Sua Santa vontade! Levantei-me 

cedo, a primeira pessoa que encontrei foi a filha Anita a quem desejei um Feliz Ano Novo, trocando, em seguida, os cumprimentos com toda 

a família e com o Beppi. 

– Comprei balas para os netinhos, que não paravam de chegar e desejar-me um feliz princípio de ano. Paguei ................................... 800 réis 

– Às 9h comecei a escrever, suspendi ao meio-dia e às 13h continuei a escrever até às 17h, para regularizar a lista da Lotação do 9° distrito, 

Serafina Corrêa. 

– À tardinha, conforme promessa, fui visitar o amigo Isidoro Astolfi1, que me cumulou de gentilezas, com sua esposa, oferecendo-me frutas 

de várias qualidades e de bom vinho champanha de sua fabricação. Depois, visitei os sobrinhos Giovanni De Maman e Antônio Caron2. Em 

seguida, na venda de Battista Ortolan3, com os amigos Pietro Damian e seu filho Angelin, tomamos umas garrafas de vinho, eu paguei um 

...................................................................................................................................................................................................................... 500 réis 

– Esta manhã, a filha Anita, para festejar o princípio do ano, presenteou-me com uma linda xícara de porcelana e duas toalhas de rosto, que 

eu agradeci muito. 

– Às 2h fui dormir, um pouco cansado. 

02 – Terça-feira. Comprei na casa comercial Cooperativa Dona Cândida um chapéu, imitação panamá, que paguei ....................... 12.000 réis 

– Depois do café da manhã, selei o cavalo, despedi-me dos parentes e parti em direção à cidade de Guaporé, aonde cheguei às 9:30h. Deixei 

o cavalo no “Hotel Bela Vista” de Tibullo e Michellon e às 10h me dirigi à Prefeitura Municipal à procura de João Predebon, Fiscal, que 

encontrei e lhe entreguei a relação do lançamento do distrito de Serafina Correa. 

– Solicitei e recebi do secretário, Sr. Mallmann, instruções relativas à nova Lei Orçamentária para 1934. 

– Fiz ferrar as duas patas dianteiras do cavalo. Paguei ........................................................................................................................... 3.000 réis 

– Fiz a barba: ................................................................................................................................................................................................ 700 réis 

– Para o meio-dia, fui convidado por intermédio do amigo Predebon, a um churrasco de ovelha, leitão etc. regado com excelente vinho, pelo 

amigo Sr. Pergentino Raffainer, viajante muito estimado. Havia cerca de 30 convidados da vila. Às 16 h, despedi-me, agradecendo a gentileza 

do convite. 

                                                             
1 Isidoro Astolfi, filho dos imigrantes Antônio e Teresa Azzalini, nasceu em 14.5.1889 na Linha Zamith, Bento Gonçalves, casou com Silene Lodi, filha dos 
imigrantes Pietro e Matilde Pelizzon, nascida em 26.9.1887, Bento Gonçalves. O casal residiu na Linha Colombo de onde se transferiu para Jacutinga, RS, onde 
ambos faleceram, ele em 21.11.1961; ela, em 13.6.1954. 
2 Antônio Caron nasceu em 10.12.1898, Linha Colombo, filho dos imigrantes Jose e Maria Tumielo, naturais de Monte Gandela, Vicenza. Casou com Josefina 

(Pina) De Maman (irmã de João) em 26.5.1922 em Guaporé. Na Linha Colombo, foi agricultor e ferreiro. A ferraria havia sido comprada dos irmãos Serafim e 
Alberto Barella, os primeiros ferreiros da Linha Colombo. Caron, foi, durante certo tempo, comissário - espécie de delegado. Foi cantor da igreja e cantava os 
ofícios fúnebres nos enterros. Migrou com a família para Jacutinga no dia 17.6.1944, onde faleceu em 21.5.1956. Sua esposa Josefina foi, durante 28 anos, 
professora da escola municipal de Linha Colombo. Nascida em 21.4.1900, faleceu e, 15.10.1977. Tiveram os filhos: Ilda, Angelina (falecida em Guaporé), Nadir, 
Euclides, Sestilio e Dolores. 
3 Battista Ortolan: De Dois Lajeados, transferiu-se para a Linha Colombo pouco antes de 1920, onde se instalou com bodega, salão de baile e fabrica de queijo, 
esta comprada do Scarton de Dois Lajeados. Era casado com Ângela  ..(?) Faleceu na Linha Colombo em 1948 ou 49. Seus filhos: Rissieri, Ernesto, Silvio, Maria, 
Rosa, Dosolina, Hilária, Olga. 



– Às 17h estou no Hotel Bela Vista, faço selar o cavalo e pago a conta, que compreende meia garrafa de vinho e o trato do cavalo: 

................................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– Às 20 h, já noite, chego ao Hotel familiar de Cesare Piccoli, em Serafina Corrêa, onde, sem jantar, passo a noite bem. Pago ............ 500 réis 

03 – Quarta-feira. Depois do café, parto, porém faço uma parada rápida no Hotel do Comercio, de Valentin Dall’Agnol e, em função do meu 

trabalho, passo ainda no João Corso, no Pelegrino Campetti, no José Zanella, na firma Merlo Patuzzi e Cia e sigo o caminho. Na linha 15 de 

Novembro, parei para tomar um refresco de magnésia no J. Perin, que paguei ...................................................................................... 300 réis 

– Às 10 h, parto e chego ao vilarejo Barão de Mauá, à casa de Mansueto Zanatta, onde paro, ponho o cavalo no estábulo e almoço. Começa 

a chover. Às 14 h, de novo a cavalo, mas pago primeiro a hospedagem: ............................................................................................... 2.000 réis 

– Às 16 h, chego ao vilarejo Dr. Parobé. Pequena parada no Camilotti e chego em casa às 17 h, depois de nove dias de ausência, desde o dia 

26 de Dezembro p.p. 

– Como hoje é dia semanal do Correio, recebo um pacote de revistas, folhetos opúsculos, não sei de quem, mas vem de Porto Alegre, 

referentes à propaganda do ENIT (Ente Nazionale Industrie Turistiche) da Itália, com belíssimas fotografias, mais um talão, que me mandou 

o banco Francês-Italiano para a América do Sul, de Porto Alegre, da Federação Sociedade italiana da Tômbola em benefício do acampamento 

Mussolini, que se realizará neste mês em Garibaldi em favor das crianças das escolas italianas. Um talão de 100 bilhetes, com 100 números, 

de 15.500 ao 15.599, cuja extração se fará no dia 24 do corrente pela loteria do Estado, ao preço de 2.000 réis por bilhete. Assim devo 

principiar a venda. 

06 – Sábado. Festa dos Reis Magos. Vou a Casca e consigo vender 45 bilhetes do sorteio “Campeggio Mussolini”. 

Vista da Vila de Casca no ano de 1934. 

 

07 – Domingo. Chove quase todo o dia, assim no dia 8 e também no dia 9, chuva benéfica e providencial já que a persistente e muito danosa 

seca já nos roubou a verdura da horta, o pasto dos potreiros e 40% do milho. 

10 – Quarta-feira. Na Casca, consigo vender ainda 9 bilhetes do “Campeggio Mussolini”. Até hoje, vendi 54. Almoço no Ulisses, a mula no  

estábulo, etc. Pago ................................................................................................................................................................................... 2.600 réis 

13 – Sábado. Para dar termino à venda dos bilhetes da Tômbola em favor do “Campeggio Mussolini”, fui a Vila Maria, aonde cheguei às 15 

h, hospedando-me na casa da filha Gelsomina4. Entre essa noite e o dia seguinte, domingo, consegui vender 25 bilhetes. 

15 – Segunda-feira. Fiz cobrança dos seguintes associados de “La Nuova Itália”: Antônio De Toni, Giovanni Casali, Giuseppe Fin, Carlo Ceratto 

e Filypo Giollo, de 15.000 cada um, no total de 15.000 réis. 

– Às 14h parti para casa, aonde cheguei às 18h. 

                                                             
4 Gelsomina Dall'Acqua, 2ª filha de Ângelo e Marina, nasceu em 28.12.1896, faleceu em 1988 em Lages, SC. Era casada com Maximino Busato, filho de 
Francesco Busato, imigrante. O casal se dedicou muitos anos ao comercio em Vila Maria, transferindo-se, nos anos 50, para Santa Catarina. 



17 – Quarta-feira. Hoje consegui vender todos, ou seja, terminei de vender os bilhetes do “Campeggio Mussolini”. A extração terá lugar no 

dia 24 de corrente. 

– Fiz a expedição de 197.000 réis por meio do Banco do Rio Grande do Sul, do qual é representante na Casca, José Battistella, ao banco 

Francês-Italiano para a América do Sul, da importância obtida com a venda de 100 bilhetes do sorteio da Tômbola, de acordo com a loteria 

do Estado, que terá lugar no dia 24 do corrente. Da soma total dos 200.000 réis, retirei 3.000 réis para gastos de remessa.  

19 – Sexta-feira. A filha Albertina5 com Vitorino, seu irmão, foi a São Domingos para auxiliar sua irmã Estér nas costuras. Vitorino, seu irmão 

retornou à tarde. 

21 – Domingo. Vieram visitar-me os amigos Dalla Bona, Primo Scartazzini e Pietro Calletti. 

22 – Segunda-feira. Paguei ao compadre Ulisses, por duas refeições a 1.600 réis: ............................................................................. 3.200 réis 

– Por um litro de grapa: ............................................................................................................................................................................ 1.500 réis 

– Por 4.000 réis recebidos de empréstimo para pagar um fonograma enviado ao Banco Francês-Italiano: ......................................... 4.000 réis 

Total: ........ 8.700 réis 

24 – Quarta-feira. Às 2:40 h, levantei da cama para sair, em função de uma necessidade, e notei a porta da cozinha estava aberta e olhando 

para fora percebi, sob a porta da oficina de marceneiro, uma luz. Pensei que fosse o filho Alcides6, que, muitas vezes, para adiantar seu 

trabalho... (frase incompleta). Voltei à cama, porém, qual foi a minha surpresa, quando de manhã levantei e perguntei ao filho Alcides se 

teria se levantado durante a noite, ele me disse que não. Como toda a família já estava de pé, perguntei a cada um, e a resposta foi negativa. 

Porém, faltava o filho Ovídio7 de 18 anos de idade. Pensamos que ele, como de costume, estivesse ocupado com o trato dos animais 

domésticos. Chovia, e as horas passavam, e não se via o Ovídio. Surgiu-nos a suspeita de que, por qualquer desgosto, tivesse deixado a casa 

com o irrefletido propósito de conduzir sua vida independentemente. Com tal suspeita, a mulher foi ao quarto onde ele costumava dormir. 

– Qual foi a nossa surpresa ao constatar que não havia ninguém, nem sequer suas roupas! Eu e sua mãe ficamos desconcertados e abatidos, 

com a mente perturbada e a consciência em... revolução! 

– Qual poderia ter sido a causa, o motivo de causar-nos tão grande tristeza? Teria sido instigado irrefletidamente por um ou alguns de seus 

companheiros a cometer tão indigna ação com os autores de seus dias? Mandei o filho Alcides a Casca, imediatamente, para informar-se, 

por telefone, com o genro Maximino Busato8. De Vila Maria, se por acaso o seu cunhado tivesse passado por lá. Ele estava chegando naquele 

momento em uma carroça, falou a filha Gelsomina, que lhe perguntou aonde ia, ao que ele respondeu que ia a Passo Fundo para trabalhar 

no moinho da firma Irmãos Busato, Langar e Cia., e perguntou ela ao irmão Alcides se devia aconselhá-lo a retornar a casa ou o que fazer. 

Alcides lhe respondeu que era melhor que o deixasse seguir em frente e aprender a viver no mundo! Resposta contrária às minhas ordens! 

– Este estranho e inesperado acontecimento me deixou estupefato e em grande aflição, porque não houve propriamente uma causa, ao 

menos que eu conhecesse. 

– Devendo hoje partir para Passo Fundo o ônibus do Bresolin, entreguei ao mesmo, as dez horas da manhã, uma carta para a filha Aurora9, 

advertindo-a que seu irmão Ovídio partiria hoje, de carroça, naquela direção, à procura de trabalho, e que o mantivesse em sua casa até a 

chegada de um de nós para providenciar uma solução e que lhe desse o conselho de retornar a casa, que não seria de nenhuma forma 

reprovado por aquilo que havia feito por sua determinação. 

25 – Quinta-feira. Depois de muito refletir, resolvi partir amanhã para Passo Fundo, a cavalo, para encontrar o Ovídio, que duvido que esteja 

em casa de sua irmã Aurora. 

 

 

 

 
Ovídio Dall´Acqua 

Fonte: acervo Dall´Acqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Albertina, Vitório e Ester Dall 'Acqua: a primeira nasceu em 19.8.1917, casou com Ermindo Fontana, que faleceu em Caçador SC; Vitório, penúltimo filho, 
nasceu em 11.11.1919, faleceu em 1986 em Ponta Grossa, PR; ordenou-se padre em 20.12.1952, poucos dias antes do falecimento de seu pai Ângelo 
Dall'Acqua. Estér nasceu em 10.2.1901, casou com Antônio Tessaro. Residiu muitos anos em Cascavel, PR, onde faleceu de acidente, pouco antes do marido. 
6 Alcides Dall 'Acqua, nascido a 7.9.1907, falecido em 14.11.1992 em Medianeira, PR, Casou com Zelinda Novello, nascida em 5.10.1912, filha de Francisco 
Novello e Rosa Olivatto. Tiveram dois filhos, Ângelo e Terezinha, com descendência, que moram no Paraná. Alcides foi hábil marceneiro, com seu pai Ângelo 
Dall'Acqua, trabalhou em obras importantes como a Igreja Matriz de Casca, RS. 
7 Ovídio Dall 'Acqua nasceu em 20.7.1915. Casou com Aurora Sturmer, de Passo Fundo. Faleceram ambos em Ponta Grossa, PR. 
8 Maximino Busato, forte comerciante em Vila Maria, filho do imigrante Francesco Busato, era casado com Gelsomina Dall 'Acqua, filha de Ângelo. 
9 Aurora Dall’Acqua nasceu em 31.7.1898, faleceu em 1986 em Curitiba, PR. Casou com Luiz Busato, filho do imigrante Jerônimo Busato. O casal residiu em 
Passo Fundo, onde Luiz era forte comerciante (moinho), transferindo-se em 1934 para Curitiba e, mais tarde, para Ponta Grossa, onde Busato se estabeleceu 
com curtume. 



26 – Sexta-feira. Como determinei ontem, parti hoje, às 8 h, a cavalo, com o filho Vitorino, de 13 anos. Na Casca, fiz a barba e cortei o cabelo 

no Luigi Maccarini. Paguei ........................................................................................................................................................................ 1.700 réis 

– Às 9 h, parti para Passo Fundo. Ao meio-dia, chego a Vila Maria. Almoço na filha Gelsomina. Às 14:10 h, novamente a cavalo. Às 17h estou 

em Marau, 5° distrito de Passo Fundo. Desmonto no Hotel do Sul, de De Conto, tomamos um refresco cada um e uma caninha 

...................................................................................................................................................................................................................... 800 réis 

– Às 19h pelo cansaço, desmonto na venda do Caolde Bella, no lugar denominado N.S. da Mortandade, tomamos uma garrafa de vinho, que 

paguei .......................................................................................................................................................................................................... 600 réis 

– Às 20 h, atravessamos a ponte sobre o rio Taquari. Como já era noite, parei no comerciante e hoteleiro Arcangelo Damo, onde me fiz servir 

um copo de vinho, que paguei .................................................................................................................................................................... 300 réis 

27 – Sábado. Depois do café da manhã, selamos as cavalgaduras e paguei a conta: ......................................................................... 12.000 réis 

– Soube ali que o filho Ovídio passou a noite na carreta em que viajava, na Linha 20, no Sr. Marchiori. Às 8h partimos. Breve parada à entrada 

do campo de Passo Fundo, na casa do Sr. Attilio Longo, onde tomo um copo de ótimo vinho, que pago .............................................. 300 réis 

– Desta localidade até a entrada da cidade de Passo Fundo no cruzamento com estrada de ferro são 19 quilômetros. 

– Um quilômetro antes de chegar a esta localidade, parei na venda do meu compatriota, Sr. Marchiori. Aqui me informo sobre a conduta do 

filho Ovídio durante a viajem, ao que Marchiori me respondeu que se comportou otimamente e que apenas chegado informou-se do 

caminho a seguir para chegar à casa do meu genro Luís Busato. Tomo um copo de vinho que pago ..................................................... 400 réis 

– Agradeço pela condução grátis (do Ovídio) na carroça e parto. 

– Na entrada da cidade, aonde chego às 11:50 h, hospedo-me na pensão do amigo Ernesto Bernardi a que cumprimento cordialmente e 

compro duas garrafas de bom vinho que pago ........................................................................................................................................ 1.600 réis 

– Ao meio-dia em ponto, chego à casa da filha Aurora. Seu marido está ausente, pois viajou, há alguns dias, a Curitiba no Paraná. A filha me 

esperava, pois eu havia prevenido da minha chegada. 

– Como esperava, aqui encontrei meu filho Ovídio, que ficou muito surpreso com a minha presença e a do seu irmão Vitorino. Depois de tê-

lo encorajado, sem fazer-lhe nenhuma reprimenda, que ele esperava e também a merecia, porque, como filho de menor de idade, não 

deveria, por nenhum motivo, fugir de casa. E motivos não havia, especialmente da parte de seus pais. Foi uma insensatez, e eu tenho a 

suspeita de que alguém de pouco juízo o tenha induzido a fugir. 

– Depois de uma hora de repouso, junto ao filho Ovídio vou ao compatriota Alessandro Lago comprar alfafa. Comprei 33 quilos ao preço de 

250 réis o quilo. Total ................................................................................................................................................................................ 8.000 réis 

– Assim, os cavalos, para 2 dias e 3 noites terão alimento. 

– Á noite, convidei os filhos Ovídio e Vitorino e também o neto Eduardo para ir ao “Cinematógrafo Coliseu”. Paguei para cada um 1.000 réis. 

Total: ......................................................................................................................................................................................................... 4.000 réis 

– Na saída, assistimos ao desfile do bloco carnavalesco “Vai como pode” e depois faço uma visita ao amigo Francesco Basei e esposa na 

“Societá Italiana”, que me oferece um copo de bom vinho, que agradeço, e depois vamos para casa dormir. 

28 – Domingo. Depois do café, vou com os filhos a Santa Missa na igreja matriz. Depois do almoço vou ao amigo Ernesto Bernardi restituir-

lhe as duas garrafas que havia comprado com vinho no dia anterior. Tomo um copo de vinho, que pago .............................................. 400 réis 

– Depois retorno a casa e descanso durante todo o dia, pois estava muito cansado da viagem. À noite, saí um pouco e comprei o jornal 

“Diário de Notícias”, .................................................................................................................................................................................... 300 réis 

– A despesa do dia foi de .......................................................................................................................................................................... 1.400 réis 

29 – Segunda-feira. Comprei um pincel de fibra (Cuiabá?) .................................................................................................................... 1.000 réis 

– Despesa do dia: ...................................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– Dou de presente ao filho Ovídio ............................................................................................................................................................ 2.000 réis 

– Uma garrafa de água de soda: ............................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– Dou ainda ao filho Ovídio ....................................................................................................................................................................... 3.000 réis 

– Às 15 h, vou ao Hospital São Vicente visitar os meus conhecidos, minha comadre viúva Antônia De Zorzi10, sua filha doente Teresina e uma 

outra sua irmãzinha, cujo nome não sei e um outro irmãozinho, que segundo as palavras da mãe, estão bem melhor. A comadre Antônia me 

disse que maior favor não podia ter-lhe feito com aquela visita. Ficou de tal modo contente e feliz que não terminava mais de agradecer-

me. Retirei-me muito comovido. 

– Neste dia, às 9h da manhã, com o filho Vitorino, me apresentei na “Farmácia Indiana”, onde recebemos a vacina anti-tifóide do empregado 

da mesma. Grátis para os dois. 

– À noite, antes do jantar, falei novamente com o filho Ovídio, perguntando-lhe se estava disposto a retornar para casa, que com o tempo 

eu lhe procuraria um emprego e um patrão de acordo com a sua aspiração profissional. Ele, depois de refletir um pouco, me respondeu que 

voltaria para casa. Então satisfeito, e satisfeito também o meu amor próprio, disse-lhe que no dia seguinte ele e seu irmão Vitorino partiriam 

cedo a cavalo, e eu iria no ônibus de linha. 

– À noite, às 20h, fui ao amigo Francesco Basei, na “Societá Italiana Princesa Yolanda de Savoia”, onde ordenei um copo de ótimo vinho: 400 

réis. Às 21h., despedi-me e saí. 

30 – Terça-feira. Às 7:30 h, depois de despedir-me dos filhos e da filha Aurora, que no ato ofertou-me uma forma de queijo de ótima 

qualidade de 4,3 quilos de peso, mais uma garrafa de aguardente especial “Relíquia de Adega”, trazida de Curitiba pelo seu marido Luís, há 

alguns meses e engarrafada no ano de 1920, me dirigi ao Hotel Roma, onde me esperava o motorista que deveria transportar-me até em 

casa. 

– Ordenei um copo de vinho, isto é, que tomei na companhia de um amigo. Pago .................................................................................. 800 réis 

– Às 8:20 h parte-se. Chego a Marau às 10 h, breve parada no Hotel do Sul de De Conti, onde me encontro com o amigo agrimensor, Giuseppe 

De Bortoli, residente naquela localidade. Tomamos um aperitivo, que eu pago: ..................................................................................... 400 réis 

                                                             
10 Antônia De Zorzi, da família de Cassiano e Arcangelo De Zorzi, emigrados de La Valle Agordina, Belluno, com os Dall 'Acqua. 



– Ao meio-dia, estou em Vila Maria e almoço na casa do genro Maximino Busato; às 14h parte-se para a Casca, aonde chego às 15:30 h. 

 – Breve Parada no Hotel Familiar de Avelino Mantovani, onde em companhia do amigo, 1° Sargento, Senhor Pinheiros, tomei uma cerveja 

“Becker” de Porto Alegre, que pago ......................................................................................................................................................... 2.200 réis 

– De condução, de Passo Fundo a casa, pago......................................................................................................................................... 20.000 réis 

– Chego em casa às 17h da tarde. 

– Despesas feitas da manhã de 26 até a tarde de 30 de janeiro: ........................................................................................................... 64.800 réis 

– Como os filhos Ovídio e Vitorino partiram da casa de sua irmã Aurora, em Passo Fundo, às 8h da manhã, a cavalo, chegaram em casa no 

mesmo dia, às 18 h, bastante cansados. Empregaram, para transcorrer os 78 quilômetros, 9:30 h. 

 

 

Fevereiro – 1934 
 

03 – Quinta-feira. Consignei a Albino Busato 850 quilos de alfafa à razão de 80 réis o quilo. Total: 69.000 réis. 

13 – Terça-feira. Último dia de carnaval. Carnaval muito magro! Desde os primeiros dias do mês, chove quase todos os dias. 

– Hoje, o filho Alcides partiu com suas ferramentas de marceneiro para Dois Lajeados, para trabalhar na construção de uma casa por conta 

de Giovanni Gussati11 (estamos às vésperas de seu desligamento da família). 

14 – Quarta-feira. Recebi, através do estafeta Sr. Miro Pezzutti, o meu pagamento mensal de fiscal lotador municipal, correspondente ao 

mês de janeiro 1934: 150.000 réis. 

15 – Quinta-feira. Encarreguei o filho Onésimo12 de levar e restituir ao amigo Pietro De Zorzi13 o dinheiro que me havia emprestado no dia 

25 de janeiro passado: ............................................................................................................................................................................ 50.000 réis 

17 – Sábado. Paguei ao filho de Pietro Vedana pelo trabalho de trilhar 38 sacos de trigo e 7 de aveia a 1.000 o saco: .................... 45.000 réis 

– Depois do almoço, com a filha Clélia14, fui visitar a família do compadre Carlos Barbieri na Linha 21 deste distrito, pois a filha nunca havia 

visto nem conhecido seus padrinhos e desejava muito conhecê-los. Chegamos ao compadre Barbieri às 15 horas, mas não o encontramos 

em casa. 

– A comadre me ofereceu um copo de vinho. Comprei na sua casa de comércio dois pacotes de pregos 19 x 39, que paguei por cada um 

4.800 réis. Total: ....................................................................................................................................................................................... 9.600 réis 

– Comprei ainda duas meadas de barbante para barrigueiros a 1.000; Total: ....................................................................................... 2.000 réis 

– Duas caixas de fósforos: ............................................................................................................................................................................ 400 réis 

– Na volta, entreguei ao farmacêutico A. Dalla Bona, pela assinatura anual de Eugênio Nardi do jornal “La Nuova Itália”: ............... 30.000 réis 

19 – Segunda-feira. Recebi a visita do Prof. Pedro Emanoel Simon, ex-professor na Casca nos anos 1911, 12 e 13, estimado por toda a 

população da vila. Acompanhava o Prof. Simon o advogado de Porto Alegre E. Paulo A. Bins. O professor Simon é a 4 anos empregado da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

23 – Sexta-feira. Para submeter-me à abertura do olho esquerdo, fechado com pontos, desde o mês de maio de 1933 na Santa Casa de 

Porto Alegre, e desejando conferir com o Dr. Médico-oculista Oscar Telles, que estava presente na Santa Casa quando fui operado, viajei 

esta manhã na minha mula para Guaporé. Depois de uma hora de viajem, começou novamente a chover e cada vez mais forte... 

– Às 10h chegava à Linha 8ª, no Sr. Giordano Dal Bianco, sob uma chuva torrencial. Parei, deixei o animal na estrebaria e fui almoçar. À tarde, 

às 16 h, pago a conta: .............................................................................................................................................................................. 2.600 réis 

– Parto para Guaporé, pois havia cessado a chuva. Chego à vila ás 17:30 h, no Hotel Bela Vista tomo um copo de vinho e de novo a cavalo. 

– Às 19h chego à casa do genro José Astolfi; encontro toda a família com saúde e depois do “filó” de 3 horas vai-se dormir. 

25 – Domingo. Aniversário da minha partida para Porto Alegre, onde fui para tratamento dos olhos no ano próximo-passado. 

– Às 10h parou de chover e passei o dia visitando os parentes. 

26 – Segunda-feira. Comprei na Cooperativa D. Cândida, da qual é gerente o genro José Astolfi, um par de sapatos n° 39 para o filho Vitorino; 

a crédito, custou-me .............................................................................................................................................................................. 24.000 réis 

– Propus ao meu genro deixar-lhe o meu ordenado do mês em curso, isto é, de fevereiro, da importância de 150.000 réis, a ser-me pago 

entre os dias 5 a 7 de março, em troca do adiantamento desta mesma soma hoje. Ele concordou e me entregou a importância de 150.00 

réis. 

– Às 8:30 h, a cavalo novamente e, depois das despedidas, parto para a vila de Guaporé. 

– Deixei a mula no Hotel Bela Vista e fui procurar o Dr. Oculista Oscar Telles, que encontrei no Hotel Central. Depois de apresentar-me e ter-

me ele reconhecido, perguntei-lhe quanto cobraria para abrir-me o olho, ou seja, a pálpebra do olho esquerdo; respondeu-me que me faria 

uma pequena operação por uma bagatela, isto é, por 200.000 réis. Eu, pensando tratar-se de uma brincadeira, pus-me a rir, ele fez o mesmo. 

– Então lhe perguntei se estava fazendo uma brincadeira comigo e me respondeu que faria a operação por 150.000 réis. Respondi-lhe que 

pensaria. 

                                                             
11 João (Giovanni) Gussati nasceu em 31/05/1895 na Linha Colombo; faleceu em Lajeado Ferreira RS. Era filho dos imigrantes Giacomo Gussati e Pierina 
Madalena Astolfi. Casou com Teresa Biolchi, da Linha Colombo, onde foi, por muitos anos, comerciante, na casa que havia pertencido aos Galeazzi, nos fundos 
da Linha 28. 
12 Onésimo Dall 'Acqua, 12º filho de Ângelo e Marina, nasceu em 07/04/1912, faleceu em 17/07/1990 em São Miguel do Oeste, SC. Era casado com Florinda 
Marcon. 
13 Pedro de Zorzi (Pietro) filho de Cassiano e Madalena Olivier, emigrados de La Valle de Agordo, Belluno, eram vizinhos de Dall'Acqua em Casca.  
14 Clélia Dall 'Acqua, ultima filha do casal Dall'Acqua. Nasceu em 30/05/1921. Casou com Walter Linzmayer de Santa Catarina. O casal residiu muitos anos 
nos estados de Santa Catarina e Paraná. Tiveram 10 filhos. 



– Mas decidi consultar o Dr. Engel15, muito mais humanitário, e como naquela tarde não pude encontrá-lo porque estava ausente, passei a 

noite no Hotel Bela Vista. 

27 – Terça-feira. De manhã procuro comprar um par de óculos escuros, que encontro na casa comercial de Primo Pandolfo: ........ 3.000 réis 

– Como não se adequavam muito bem, comprei de um só ato um outro, mais adaptado à minha vista, que paguei ......................... 5.000 réis 

– Depois, com o amigo, fiscal, João Predebon, fui visitar o Cel. Prefeito Municipal, Sr. Agilberto Maia. 

– Às 9 h, estou no hospital do Dr. Engel, que me pergunta o que desejo. Depois de ter-lhe explicado o meu problema, observou o olho, isto 

é, a pálpebra fechada, e para a minha pouca surpresa me disse que estava colada e não costurada, que não havia mais pontos. Perguntei-

lhe quanto cobraria para a operação, respondeu-me que custaria uma insignificância, que, com um pequeno corte, o olho estaria aberto. 

Então lhe perguntei se após a operação deveria permanecer alguns dias na vila para os curativos, disse-me que precisaria de dois dias ao 

menos. Como, porém eu não podia fazê-la naquele dia porque o animal de condução não era de minha propriedade, voltaria dentro de 

alguns dias e retornei ao hotel, selei a mula e paguei à diária: ................................................................................................................ 7.700 réis 

– Às 10 h, parti para casa, aborrecido pelos dias perdidos e pelo dinheiro que saiu do bolso. 

– Chego à Linha Onze ao meio-dia e almoço no hotel de jacinto Patuzzi, .............................................................................................. 2.400 réis 

– Às 15 h, chego ao Sr. Frederico Alban; pago o uso da mula que me emprestou por 3 dias e meio que, com a despesa da minha, que lhe 

deixei por estar com problema num casco, me cobrou a média de 2.000 réis diários. Assim, paguei: .................................................. 7.000 réis 

– Um copo de vinho, .................................................................................................................................................................................... 200 réis 

– Às 19h chego em casa muito cansado. 

28 – Quarta-feira. A pé, mesmo cansado, Vou a Casca para alguns assuntos.  

– Almoço no Hotel Familiar de Avelino Mantovani. Pago ........................................................................................................................ 1.800 réis 

– Pago ao funileiro Pedro Zandoná, por um tubo de lata: ....................................................................................................................... 1.000 réis 

– Compro um novelo de barbante fino: ................................................................................................................................................... 1.200 réis 

 

 

Março - 1934 

1° – Quinta-feira. Há um ano, cheguei em Porto Alegre para tratamento dos meus olhos doentes. 

02 – Sexta-feira. A serviço, com o amigo Giovanni Predebon, Fiscal da Prefeitura de Guaporé, fui a cavalo a São Domingos. Pouco antes da 

noite, visitamos o Sr. José Rotta, subprefeito daquela localidade. 

– Jantei em casa da filha Estér, onde passei a noite. 

03 – Sábado. Às 9 h, partimos para casa Casca, aonde chegamos às 11 h, almocei no Hotel Familiar de Avelino Mantovani. Paguei  1.800 réis 

– De balsa, no passo Alberto, sobre o rio São Domingos, para duas pessoas paguei ................................................................................. 800 réis 

– Fiz a barba no Luigi Maccarini. Paguei ...................................................................................................................................................... 600 réis 

– Retornei a casa às 14h. 

08 – Sexta-feira. Hoje, na minha mula, fui a Casca, na serraria de Giaccobe Corso e Deitos, para comprar uma ou duas dúzias de tábuas de 

pinho. No Sr. Luigi Maccarini fiz a barba e o corte de cabelo, que paguei ............................................................................................... 1.400 réis 

– Às 11 h, ainda na mula, fui à serraria do Sr. Corso. Contrariando o meu costume, não lhe havia posto o rabicho e na saída da vila, numa 

curva onde a rua desce em rampa de cerca de 20 metros, a sela, sem que eu percebesse, deslizou para o dorso (pescoço) da mula que, 

diante daquela extravagância, pôs-se a saltar. Eu vi que não poderia sustentar-me na sela e de fato, em um segundo fui lançado por terra 

de forma violenta e sem nenhuma delicadeza. Devagarzinho me levantei, sentindo uma forte dor no ombro esquerdo na parte da frente. 

Dei um jeito de aquietar a mula, que estava com a sela na barriga, e procurei pôr cada coisa no seu lugar, porém, como não podia servir do 

braço esquerdo, amarrei a mula assim como estava, numa cerca e fui buscar socorro no Benedito Toazza, que acomodou da melhor forma 

cada coisa. Agradeci-lhe e me fui. Conduzi a mula pelo bucal pois não pude montar e fui ao médico Dr. Giovanni Maffei, que me atendeu e 

me estirou o braço para cima e para baixo, para cá e para lá, concluindo que não estava quebrado, mas que havia sofrido uma forte luxação 

e deslocamento. E me fez experimentar o que é realmente dor. O suor me inundava completamente, eu estava alagado. Por fim, parece 

que o braço foi normalizado e colocado em ordem, como antes. Mas, parecia, veremos a seguir! Depois de medicado e enfaixado, parti a 

pé em direção a casa num estado de grande abatimento pela dor que havia sentido, mas moralmente bem. 

– Despesa feita no Ulisses Toazza (comida): ............................................................................................................................................ 1.000 réis 

– Um pacote de fósforos no Romano Zanchet, paguei ............................................................................................................................ 1.900 réis 

– Outros pequenos gastos: .......................................................................................................................................................................... 200 réis 

09 – Sexta-feira. Passei muito mal a noite. Deitei-me, mas não tive paz, não podia virar-me para nenhum lado pois a dor no ombro não me 

deixava descansar, foi uma noite terrível. Finalmente amanheceu e pouco a pouco a dor se acalmou, mas não totalmente. 

13 – Terça-feira. Hoje, o filho Plínio com sua família e com os seus pertences, mudou-se definitivamente para a Linha Primeira de São 

Domingos, onde exerce a missão de mestre-escola na localidade denominada São Marcos. 

 

 

                                                             
15 Dr. Felix Engel, medico. Nasceu em 12/12/1896 em São Pedro do SuI, faleceu em 1947 em São Leopoldo. Foi o primeiro Intendente do município de Nova 
Prata, criado em 11/10/1924. Foi para Guaporé em 1929 e lá ficou até pouco tempo antes de sua morte. Essencialmente humanitário, deixou na memória de 
Guaporé grandes exemplos de abnegação e bondade. 

No momento da mudança, Ângelo adiantou ao filho Plínio parte de sua herança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reprodução do documento de adiantamento 

de herança, que Ângelo e Marina fizeram em 

favor de seu filho Plínio Dall´Acqua. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – Quarta-feira. Mandei comprar no Albino Busato uma lata de petróleo: ...................................................................................... 28.000 réis 

15 – Quinta-feira. Mandei comprar na casa comercial de Francisco Pereira um pacote de velas de estearina (espermacete) que paguei 

................................................................................................................................................................................................................... 1.800 réis 

– Do dia 8 do corrente até hoje à noite passei muito mal, sofrendo muito por causa da luxação do ombro esquerdo. De noite quase não 

posso dormir e, de dia, muito pouco. 

18 – Domingo. Como este mal não tende a melhorar, ao contrário, tende a piorar. Sendo que o braço e a mão estão cada vez mais inchados, 

o Dr. Maffei mandou-me dizer para ir amanhã, de ônibus, a Passo Fundo para submeter-me a uma radioscopia com algum médico daquela 

localidade. 

19 – Segunda-feira. Resolvi ir a Passo Fundo, de ônibus, em companhia da esposa, que será para mim ajuda e apoio. 



– Tive uma noite péssima. 

– Às 8 h, veio visitar-me o Dr. Maffei, que me deu conselhos sensatos para a consulta com o médico que devo procurar em Passo Fundo. 

– Às 14 h, no caminhão de Serafino Dendena, Parti com a esposa para passo Fundo. Chegamos a Passo Fundo às 22:30 h desse mesmo dia. 

– O atraso deveu-se às continuas paradas por irregularidades e defeitos do caminhão. Hospedamo-nos em casa do genro Luís Busato, que 

estava ausente, ou seja, se encontrava em Curitiba. 

20 – Terça-feira. No Hotel Roma, pago a Dendena, a nossa condução: 15.000 cada um. Total: ....................................................... 30.000 Réis 

– Passo o dia repousando, pois estou muito abatido e extremamente cansado pela viajem. À noite, faço uma visita ao amigo Francesco Basei, 

que dirige o restaurante da “Sociedade Italiana Principesca Mafalda”. Disse-me que havia falado com o Dr. Leite sobre o meu caso e que 

deveria ir imediatamente a ele. Às 18 h, o Doutor me recebeu. Examinou-me e disse que o osso do braço estava quebrado e que fosse no 

dia seguinte, às 9 horas ao hospital São Vicente para as radiografias que seriam necessárias, duas, e que ambas custariam 70.000 réis. 

– Despedimo-nos e retornamos à Sociedade Italiana; tomo um copo de vinho, que pago ....................................................................... 400 réis 

21 – Quarta-feira. Com a esposa e o amigo Basei, às 9h estamos no hospital. Logo chegam o Dr. Leite e o Dr. Caneva, que me mandam 

entrar no gabinete de Raio X, em pouco tempo fico liberado. Pago o trabalho das duas radiografias: ............................................... 70.000 réis 

– Depois pergunto ao Dr. Caneva quanto vai cobrar para a operação. Responde que, fazendo-me um preço módico, cobrará 400.000 réis.  

– Pergunto ao Dr. Leite quando posso retirar as radiografias. Responde que hoje à tardinha. Antes da noite (peço este favor ao amigo Basei), 

que não encontrou em casa o médico, assim perdeu a viajem. 

– À noite, vou ao Dr. Caneva, que me diz que a operação no braço será feita amanhã a partir das 9h. 

22 – Quinta-feira. De manhã cedo, vou ao Dr. Arthur Leite buscar as duas radiografias, ele me diz que às 9h também estará no hospital São 

Vicente, onde tem a sua clínica. 

– Retorno ao genro Luís Busato e faço uma pequena refeição com uma xícara de leite quente. 

– O Dr. Caneva me disse que não faria a operação hoje, mas desse entrada no hospital à tardinha, como de fato, às 6:20 h, eu e esposa 

fomos alojados no quarto n° 8 do hospital, pagando, para mim, a diária de 10.000 réis e para ela, só para dormir, já que vai tomar as refeições 

fora, 2.000 réis. 

23 – Sexta-feira. Às 9:20 h, sou chamado e, com a esposa, vou à sala de operações. Lá estão o Dr. Caneva, o Dr. Leite, um outro médico, 

duas irmãs e minha esposa. 

– Depois de terem-me aplicado a máscara no rosto e posto em posição horizontal sobre a mesa anatômica, a esposa segurando-me pelos 

pés, e as duas freiras tendo-me feito provar a desagradável e horrível sensação daquele péssimo narcótico ao nariz, adormeci em poucos 

instantes. Antes, porém, o Dr. Caneva me untou toda a parte superior do corpo, menos a cabeça, com vaselina. 

– Depois de mais ou menos uma hora de insensibilidade, voltei a mim, entorpecido e dolente; fizeram me sentar sobre a mesa, e o Dr. 

Caneva começou o trabalho de engessamento do braço entalado, ombro, dorso e peito, tanto que, em pouco tempo em encontrava 

amarrado e fechado como um “ossocolo”. 

– Assim maltratado, fui ao quarto n° 8. 

24 – Sábado. Vieram visitar-me o amigo David Bordin e Francesco Basei. 

25 – Domingo. Passei muito mal à noite, porém, o dia passou-o discretamente bem. 

26 – Segunda-feira. Considerando que o internamento no hospital é para mim e minha família dispendioso por causa das condições 

financeiras, pois devo pagar 12.000 de diária, perguntei essa tarde ao Dr. Caneva e à irmã superiora se eu poderia sair e passar esse tempo 

em casa do meu genro Busato. Respondeu-me que poderia sair quando quisesse, assim que, ainda esta tarde, depois de quatro dias de 

internamento, com minha esposa, fui à casa do genro. 

– Pedi a nota do débito, assim relacionado: 

Hospital São Vicente 

4 dias a 10.000                  40.000 

4 noites com cama                8.000 

Sala                                        5.000 

Atadura gessada              35.000 

4 ataduras                             6.000 

Algodão e vaselina               3.000 

Gaze Estérilizada (Clorof)    2.000 

1 v.d. Manon                        2.000 

Total:                                        101.000 

27 – Terça-feira. Às 4h da manhã, chegou de trem, de Curitiba, Paraná, o genro Luís Busato. A noite foi insuportável e longuíssima. 

28 – Quarta-feira santa. Com o genro Luís e o amigo Francesco Basei, fui de automóvel ao hospital S. Vicente, onde pude quitar o débito 

acima descrito. 

29 – Quinta-feira santa. Hoje, às 9:30 h, o genro Luís e sua família partiram para Casca, para passar as festas pasqualinas em casa de parentes 

e despedir-se dos mesmos antes de partir para Curitiba. 

– Como passei muito mal o dia de 4ª feira, pelas ataduras que cada vez mais me comprimiam o braço, com aquele maldito gesso, fui ao 

hospital para uma consulta com o Dr. Caneva e como não se encontrava naquela hora, tive que retornar sem nenhum resultado. Assim, à 

noitinha, isto é, às 19 h, fui com o genro Luís Busato à sua residência, que fica no N°... da Rua ..., onde o encontramos. Depois de algumas 

reclamações, pois preferia, disse ele, a consulta no hospital, onde tinha todos os recursos. Finalmente se acalmou e com bondade nos 

introduziu em seu consultório particular, onde me atendeu. 

– Expliquei-lhe o motivo da visita fora de hora, que eu tinha ido ao hospital e não o havia encontrado e que então fora a sua própria residência 

e que, todavia, não se encontrava e que estava disposto a falar-lhe a qualquer custo da dor no braço esquerdo pelo enfaixamento muito 

apertado, então ele tomou um par de tesouras e cortou em parte as ataduras onde a dor era maior e logo senti um grande alívio. 



– Antes de sair, fiz o pagamento conforme o combinado: .................................................................................................................. 400.000 réis 

– Disse-me ele que depois de amanhã, isto é, na sexta-feira santa, fosse novamente ao hospital para ser examinado de novo o ombro doente 

no Raio X, prometi-lhe ir e com o genro me retirei. 

– Passo as noites muito mal, não podendo repousar por causa da dor provocada pela atadura gessada. A parte ferida, ou seja, a fratura do 

osso do braço não me causa nenhuma dor, o que demonstra que a operação foi realizada corretamente, o que me deixa, de certo modo, 

muito contente. 

30 – Sexta-feira. Às 10:10 h, com a esposa, chego ao hospital e como já havia passado a nossa hora, o Dr. Já havia ido embora. Assim, fiz a 

viagem inutilmente. 

– A convite do amigo Francesco Basei, almoço em sua companhia e de sua simpática esposa, com ótimo e saboroso vinho da colônia. 

31 – Sábado Santo. Conforme prévia ordem do Dr. Caneva, às 9 h, com a esposa, me encontro no Hospital São Vicente para submeter-me 

novamente ao Raio X às 9:30 h, o Dr. Leite me introduz no seu consultório e, em breve tempo, executa o processo de Raio X e conclui que a 

recuperação do osso e do braço estão otimamente bem e me dispensa visivelmente satisfeito. Eu também fico principalmente porque o 

exame não me custou nada. 

– Às 10:30 h, estou de volta à casa de L. Busato, muito cansado e abatido. 

 

 

Abril – 1934 
 

1° – Domingo da Ressurreição. O dia começa com um céu de chumbo, cinzento e chovendo torrencialmente. A temperatura baixou 

sensivelmente, marcando o termômetro, ao meio-dia, 17 graus. Já estamos no início do outono. 

– Fiquei todo o dia recolhido em casa. 

02 – Segunda-feira. Passei mal à noite, como todas as outras. 

– Na Livraria Nacional compro: 2 cadernos a 200 réis cada: ....................................................................................................................... 400 réis 
– 2 folhas de papel transmissor a 800 réis: .............................................................................................................................................. 1.600 réis 
– 1 caixa de lápis de cor: ............................................................................................................................................................................ 1.500 réis 
– 2 lápis-tinta a 800 réis cada: .................................................................................................................................................................. 1.600 réis 
– Para fazer a barba: .................................................................................................................................................................................... 900 réis 
– Dois jornais: ............................................................................................................................................................................................... 600 réis 
– Mais 2 lápis de marceneiro: ...................................................................................................................................................................... 800 réis 
– Do dia 2 ao 9, passei os dias mais ou menos bem, as noites, porém, de forma péssima, quase sempre sem um momento de repouso. 

07 – Sábado. Depois de três dias de péssima viagem, da Casca até aqui, chegou finalmente o meu genro Luís com toda a família. 

– Há dias que chove sempre, em consequência, as estradas de grande transito estão em péssimas condições, o movimento comercial, por 
isso, está paralisado. Fiz a barba: ................................................................................................................................................................. 800 réis 
– Comprei 200 rolhas de cortiça, que paguei 200 réis cada uma: ........................................................................................................... 2.000 réis 
– Uma vela estearina: .................................................................................................................................................................................. 400 réis 
– Uma caixa de fósforos: ............................................................................................................................................................................. 200 réis 
– Uma caixa de Instantina: ....................................................................................................................................................................... 2.000 réis 
– Por cartas ao correio: ............................................................................................................................................................................. 2.000 réis 
– Vinho: ..................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis 
– caninha: ..................................................................................................................................................................................................... 600 réis 
– Papel p. cartas e envelopes: ..................................................................................................................................................................... 800 réis 
– uma garrafa de cana: ............................................................................................................................................................................. 2.000 réis 
– Um vidro de tinta: ..................................................................................................................................................................................... 400 réis 
– 9 folhas grandes de papel de várias cores a 660 réis: ........................................................................................................................... 5.940 réis 
– ½ dz. De envelopes: ................................................................................................................................................................................... 300 réis 
– 3 dz. de cadernos para alunos, a 2.200 réis: ......................................................................................................................................... 6.600 réis 
– Um livro grande em branco, para o Plínio16: ......................................................................................................................................... 4.000 réis 
– Para lustrar o sapato: ................................................................................................................................................................................ 700 réis 
– Um jornal: ................................................................................................................................................................................................. 300 réis 
– Bananas: .................................................................................................................................................................................................... 400 réis 

15 – Domingo. Renovei o que fiz no ano passado nesse mesmo mês, depois assisti a Santa Missa. 

17 – Terça-feira. Esta noite, às 9:40 h, embarcou no trem noturno para Santos, para depois embarcar no transatlântico “Augusto”, em 

viagem para a Itália o Rev. Padre Aneto Bogni17, vigário de Casca. 

18 – Quarta-feira. Hoje, depois de 27 dias, às 14:10 h, fui com a esposa ao Dr. Caneva para tirar as ataduras, os ferros e o gesso que me 

envolviam o braço, o ombro, o peito e as costas e que, pela forte dor que me causavam, já não podia mais resistir, e ele me disse que, depois 
de 27 dias, podia-se tirar tudo. 
– Deu-me a receita de uma pomada, que comprei em seguida, pagando pela mesma .......................................................................... 2.500 réis 
– Despedi-me do Doutor, agradecendo-lhe também por não ter-me cobrado nada por este trabalho. 

                                                             
16 Plinio Dall 'Acqua nasceu em 06.08.1908 em Casca. Foi professor primário logo após seu casamento com Sibila Fontana, falecida em 1985. Marceneiro e 
ebanista, trabalhou com seu pai Ângelo e o irmão Alcides no entalhe das portas e púlpito da Igreja Matriz de Casca, no altar da igreja de parai, RS e em outras 
obras importantes. Agrimensor e pintor, residiu muitos anos em Ponta Grossa. Casou em segundas núpcias com Ana Rosa Nunes em 1988. 
17 Pe. Aneto Bogni, missionário de São Carlos. Foi vigário de Casca de 1912 até após 1930. Idealizou e acompanhou a construção da igreja daquela localida-
de, iniciada em 1923 e concluída em 1929. 



– Passamos a noite, eu e a esposa, no Hotel Roma, do Sr. Piccolotto, por estarem às camas na casa do genro Luís ocupadas por seus parentes. 

19 – Segunda-feira. Hoje de manhã, soube que o genro Luís resolvera partir ontem à noite para Curitiba com o noturno das 9:40 h partiu 

enquanto eu dormia. Passei muito mal a noite, pior do que todas as outras noites. 
– Às 13h de hoje, passou sobre a cidade de Passo Fundo um aeroplano de tamanho regular. 
– Ontem, por meio do português José Gonçalves, no seu caminhão, expedi para casa uma mala de cerca de 30 quilos contendo objetos 
vários.  

20 – Sábado. O português José Gonçalves, trouxe-me de casa, onde lhe foi consignado, um quinto de vinho de 36 medidas, que vendi a 

Ernesto Busato ao preço de 800 réis a medida, total: 38.000 réis; mais 16 medidas que vendi ao mesmo português a 800 réis, total: 12.800 
réis; e ainda, 34 medidas ao Sr. Aparício Langaro, ao preço de 1.500 réis. Total: 51.000 réis. 

21 – Domingo. Paguei ao hoteleiro Sr. Piccolotto, por uma noite no seu hotel, a noite de 17 para 18, para mim e minha esposa .... 4.000 réis 

– Mais um jantar para mim e duas caninhas: ............................................................................................................................................ 7.800 réis 
– Cortei os cabelos: ................................................................................................................................................................................... 1.500 réis 
– À tarde, às 18 h, assisti na praça Marechal Floriano, à Banda Musical do 8° Regimento Militar, composta de 38 músicos. Ainda que não me 
sentisse muito bem, fiquei assistindo durante 15 minutos. 

22 – Domingo. Esta vida é insípida, sem atrativos, com dores contínuas no ombro. O tempo, porém, é bonito, e a temperatura um tanto 

fria. 

23 – Segunda-feira. Hoje faz um mês que o Dr. Caneva fez-me provar o clorofórmio! E fez a operação, engessando-me como um pobre 

cristo. 
– Fiz as contas com o português José Gonçalves, ao qual vendi 16 medidas de vinho a 800 réis a medida18, importando 12.800 réis: eu lhe 
devo pagar de frete por 115 quilos de peso a 100 réis o quilo: 11.500 réis. Devo-lhe ainda o frete de uma mala: 2.000 réis, assim do vinho, 
restam-me 10.800 réis. 
– Como tinha combinado com o português que ele me conduziria a casa no seu caminhão, a mim e a minha esposa, em troca de vinho, e 
não podendo ele consertá-lo por causa de um desgaste no eixo, tive, mau grado meu, que desistir e, à noite, acertar a condução para o dia 
seguinte com o Bresolin. 

24 – Terça-feira. Comprei do português um cachorro pequeníssimo, todo branco, daqueles que ficam de pequeno tamanho. Paguei 

................................................................................................................................................................................................................... 5.000 réis 
– Depois de despedir-me da filha Aurora e família, feitos os meus agradecimentos pelos múltiplos favores recebidos, com um aperto de 
mãos os deixamos e embarcamos no ônibus do Bresolin, que esperava na estrada, e, às 8:15 h, partimos de Passo Fundo depois de 35 dias 
de dolorosa permanência e com a obrigação de pagar, entre Doutor, hospital, radiografias, viagem de ida e volta, 641.000 réis. 
– O tempo está ameaçador. Conseguimos, no entanto, vencer a região de campo antes da chuva. Chegamos a Vila Maria às 13 h, sob chuva. 
– Almoçamos na filha Gelsomina e às 16 h, sempre com chuva, chegamos em casa. 
– Ao chegar, soube que ontem à tarde caiu uma fortíssima chuva de granizo, que devastou completamente o pasto e a verdura, causando 
um grande prejuízo, tanto que, depois de dois dias, ainda se viam sinais de granizo. 
– Graças ao diligente trabalho da esposa em costurar para a Aurora em Passo Fundo, ganhou o suficiente para comprar as seguintes 
mercadorias no dia 13.4.1934: 

10m de brim Wilson a 1.800 réis .......................................................................................................................................... 18.000 réis  
15m de brim a 1.700 réis ....................................................................................................................................................... 25.000 réis 
3.40m zef. Fosquinha a 1.500 réis .......................................................................................................................................... 5.100 réis 
1 retalho, 1033 ........................................................................................................................................................................ 6.000 réis 
8,4m chita Mosela a 900 réis .................................................................................................................................................. 7.560 réis 
10m brim Wilson a 1.800 réis ............................................................................................................................................... 18.000 réis 

Total: ..... 80.160 réis 
– Por 34 medidas de vinho vendidas ao Sr. Aparício Langaro, a 1.500 réis 
– No dia 23, comprei da firma Busato, Langaro e Cia. o seguinte: 

– 2 dz. de pratos de majólica19, nacionais, a 10.000 réis por dúzia: .................................................................................... 20.000 réis 
– 1 dz. de copos a 4.500 réis: .................................................................................................................................................. 4.500 réis 
– 1 dz. de tigelas a 4.500 réis: ................................................................................................................................................. 4.500 réis 
– Também uma dz. de xícaras a 10.000 réis: ........................................................................................................................ 10.000 réis 
                39.000 réis 

– Com alegria, encontrei em casa também a filha Anita, chegada da Linha Colombo aos 13 do corrente em visita à família, pensando que 
encontraria em casa seus pais. 

 
Continua no Caderno XV 

 

 
 

                                                             
18 Uma medida de vinho corresponde a quatro garrafas. 
19 As maiólicas ou majólicas são cerâmicas porosas e coloridas, de revestimento transparente ou opaco, adornado com reflexos metálicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica

