Caderno 22
De 30/09/1938 até 21/08/1939

Setembro – 1938
30 – De transporte ............................................................................................................................................................................ 5.845,080 réis
– Hoje, entreguei a Pacífico Parisi o restante que devia ao seu cunhado Cesare Rossetto, de Passo Fundo, pela compra que fiz do mesmo
Rossetto de 20 rolos de fio de arame farpado ao preço de 31.000 réis ao rolo, inclusive o frete. Total: .......................................... 620.000 réis
– Completei o pagamento em .............................................................................................................................................................. 120.000 réis
– Paguei a Romano Zanchet por um metro de pano para bordado, que comprou a Filha Clélia, para a escola .................................... 7.500 réis
– Por outra pequena despesa ...................................................................................................................................................................... 500 réis
– Em Casca, por pequenas despesas ........................................................................................................................................................ 1.400 réis
– Por uma garrafa de vinho no A. Brombatti ............................................................................................................................................... 600 réis

Outubro – 1938
1.º – Eu e a esposa Marina embarcamos às 15h no ônibus do Correio, conduzido por Abele Bresolin 1, e chegamos na Linha 10.ª, no genro
Fontana, em visita a Albertina, que havia saído da nossa casa não completamente curada da gripe que a acometera antes de seu casamento.
Para nosso consolo, a encontramos em pé e quase completamente curada.
– Paguei de condução por cada um 5.000 réis ....................................................................................................................................... 10.000 réis
– De vinho durante a viagem ....................................................................................................................................................................... 400 réis
– Por doces ................................................................................................................................................................................................... 500 réis

2 – Domingo. Com o genro Ermindo, fui ao povoado da Onze 2, visto que era a festa solene do lugar. Fui à missa e depois paguei dois cafés
com doces ................................................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– À tarde, às 13h, estávamos de retorno à Décima.
– De jogo, à noite, paguei por vinho ......................................................................................................................................................... 2.200 réis
– Foi uma boa diversão na venda do genro, com o canto alegre até tarde da noite.

3 – Outro dia de festa na Onze. Às 15h visitei Maurília Fontana, mãe do genro Ermindo;
– Às 16h, na venda do Zanella, com os amigos, paguei duas garrafas de vinho ..................................................................................... 1.400 réis

4 – Terça-feira. De manhã, às 5h30min, veio nos buscar o caminhão do Mazzolini, conforme combinado. Depois das despedidas, partimos
para casa, aonde chegamos às 8h30min. De condução, pelos dois, paguei .......................................................................................... 15.000 réis
1

Abele Bresolin, filho de agricultores, nascido em 1909 em Guaporé, implantou o transporte intermunicipal em Guaporé. Em 1929, adaptou um veículo
importado e criou o primeiro ônibus intermunicipal, possibilitando, para muita gente, o deslocamento de uma cidade para outra. O ônibus fazia a linha entre
Guaporé e Passo Fundo, unindo essas cidades a outras localidades do percurso que perfazia pouco mais de 100 quilômetros. Em 1939, criou a empresa
denominada Flecha de Ouro, que fazia a linha Guaporé-Porto Alegre e vice-versa. Em dias de chuva não ocorria viagem. Em Guaporé não havia rodoviária,
apenas um pequeno escritório que agendava as passagens. O ônibus apanhava os passageiros em suas próprias residências. Abele fazia também o serviço do
Correio, transportando as correspondências para as localidades compreendidas nos percursos que fazia. (Jornal O Nacional, Passo Fundo, 14 e 15 de agosto
de 1999.) Dall’Acqua refere-se, às vezes, a esse ônibus como “o carro do correio.
2
Povoado da Onze, Linha Onze ou Undécima. Dall’Acqua usa as várias denominações. Em 1911, a localidade foi elevada a distrito, recebendo o nome o nome
de Serafina Côrrea em homenagem à esposa do primeiro Intendente de Guaporé, Vespasiano Corrêa, sendo então Intendente o engenheiro Lucano Conedera;
porém, por muito tempo prevaleceram as anteriores denominações populares em detrimento do nome oficial. (Arquivo histórico municipal de Guaporé)

– Comprei do genro Ermindo 1 kg de café, que paguei ........................................................................................................................... 3.000 réis
– Um maço de cigarros ............................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Em 10 de setembro, o filho Onésimo adiantou ao polaco Francesco Dutchevicz 20.000 réis, por 110 palanques de canjerana, à razão de
400 réis cada um, e, em 2 de outubro, pagou o restante, 24.000 réis, num total de ........................................................................... 44.000 réis

7 – Entreguei à esposa, para pequenas despesas .................................................................................................................................. 24.000 réis
– Restituí a D. Taffarel os 20.000 réis que o filho Onésimo recebeu emprestados no dia 2 de outubro corrente e entregues a Francesco
Dutchevicz.
– Paguei a Pietro Maccarini, por reparos em uma calça de lã ................................................................................................................. 2.000 réis
– Por quatro cortes de barba a 600 réis cada um .................................................................................................................................... 2.400 réis
– Almoço no hotel Tecchio e vinho ........................................................................................................................................................... 2.700 réis
– Mais vinho no Taffarel .............................................................................................................................................................................. 200 réis
– Forragem para o cavalo na estrebaria do Taffarel e vinho ................................................................................................................... 1.700 réis
– Um n.º do Correio do Povo ....................................................................................................................................................................... 400 réis
– No Zonatto ................................................................................................................................................................................................ 400 réis
– Hoje, restituí ao filho Plínio 100.000 réis que eu havia recebido de empréstimo em 28 do mês passado.

8 – Hoje, adiantei a Sílvio Ferraresi, pelo frete de 117 palanques que buscou na Linha 22 no Romano Gurchevicz nos dias 28 e 29 de setembro.
Resta a pagar nesta data 10.000 réis ...................................................................................................................................................... 50.000 réis

9 – Domingo. Paguei a José Pelizzon, por carne de boi, comprada em duas vezes ............................................................................. 40.000 réis
– Paguei também a Vitório Canton, por conserto de calçados, adiantados .......................................................................................... 20.000 réis
Restando ainda [a pagar] 5.000 réis.
– Por selos, no correio .............................................................................................................................................................................. 1.200 réis

11 – Terça-feira. Hoje, o filho Alcides trouxe-nos o seu filhinho Angelin para ficar algum tempo conosco.
– Na coleta em favor da família do bravo Capitão Viola 3, que pereceu no desastre aviatório de Natal, em ... do mês de ... 193 ... [em branco,
o dia, mês e ano] ..................................................................................................................................................................................... 10.000 réis

15 – Terça-feira. Completei o pagamento do restante que devíamos a Sílvio Ferraresi pelo frete dos palanques da Linha 22 até em casa; vide
dia 8 do corrente .................................................................................................................................................................................... 10.000 réis
– Pequenas despesas: selos, vinho, jornal, etc.......................................................................................................................................... 3.200 réis
– À filha Clélia, para o Grupo Escolar ........................................................................................................................................................ 1.000 réis

22 – Paguei à Casa Comercial de Hugo Busato, por meio saco de batatas inglesas ........................................................................... 11.000 réis
– Por selos, no Correio .............................................................................................................................................................................. 1.600 réis
– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................ 1.400 réis
– Por um lenço de bolso, comprado na casa de comércio de Romano Zanchet ..................................................................................... 1.400 réis
– Adiantados ao peão Adão Martins ......................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Comprei (a crédito), de Severino Pandolfo, 12 tábuas de pinho, de 4.50 m de comprimento, ao preço de 38.000 réis à dúzia comercial 4,
que seria 31.086 réis

24 – Nesta data, o filho Ovídio começou a trabalhar como ferreiro no Ângelo Bertollo, de Casca.
26 – Tendo recebido comunicação por telefone, por meio do Sr. E. Mantovani de Casca, que a minha cunhada Maria, esposa do cunhado
Augusto Piaia, da Linha José Bonifácio (15ª), eu e minha esposa Marina partimos às 15h e chegamos na casa do Piaia às 17h, onde
encontramos a cunhada Maria gravemente enferma de pneumonia.

27 – Quinta-feira. Deixei a esposa [na casa] do cunhado, para dar assistência à doente e retornei a casa, aonde cheguei às 14h45min,
empregando, nos 12 km de caminho, 1h45min em viagem a cavalo.

28 – O filho Onésimo comprou a crédito, no Severo Pandolfo, uma arroba de erva-mate .................................................................. 7.000 réis
31 – Vendemos o boi Bonito a Fioravante Bonamigo por 240.000 réis; entregou-nos, no ato, 200.000 réis;
– 5 kg de carne, comprada de Fioravante Bonamigo, a 1.400 réis o quilo .............................................................................................. 7.000 réis

Novembro - 1938
1.º – Paguei a Albino Busato a importância que ele pagou, a meu pedido, ontem, pelo meu registro para a venda de animais, a caderneta e
o carnê na Coletoria Estadual de Guaporé e pelo registro de cinco animais bovinos e 10 suínos ........................................................ 25.000 réis
– Paguei a Mattiello .................................................................................................................................................................................. 2.000 réis

2 – O filho Onésimo pagou ao polaco do João Corso e Afonso Deitos, por ... [em branco] .................................................................. 30.000 réis
– Paguei também a Menoncin pela doma de dois burros, o trato de milho e a forragem .................................................................... 30.000 réis
– Dia de finados. Assisti à Sta. Missa e à procissão ao cemitério.
– Uma garrafa de vinho e mais 400 réis que tomei ontem ..................................................................................................................... 1.000 réis

3

Dall’Acqua usou tinta vermelha para destacar a importância da anotação. Não conseguimos informações sobre o Cap. Viola nem sobre o acidente que o
vitimou.
4
A dúzia comercial padrão supõe tábuas de 5m40cm de comprimento por 30 cm de largura e 2,5 cm de espessura (informação de Anoar Dall’Acqua
D’Alberto, proprietário da Madeireira Made-Serra em Gramado, RS).

– Sabendo, pelo filho Onésimo, mandado por mim à Linha 15 para saber notícias da cunhada Maria, esposa de Augusto Piaia, o qual, de
retorno, disse que sua tia se encontrava no fim da vida, eu e minha esposa Marina partimos às 15h30min, a cavalo, e chegamos à Linha 15.ª,
no cunhado Piaia, às 17h30min, onde encontramos a cunhada em grave estado.
– Hoje, o filho Onésimo pagou a Severo Pandolfo a dúzia de tábuas de pinho de 4m50m de comprimento, à razão de 1.272 réis o metro, o
total ................................................................................................................................................................................................. 32.896, 000
réis
– O mesmo Onésimo pagou ainda ao Sr. Severo Pandolfo por uma arroba de erva-mate, comprada no dia 28 do mês de outubro passado
................................................................................................................................................................................................................... 7.000 réis
– Em casa do cunhado Piaia, fui dormir às 20 horas.

3 – Levantei às 6h e perguntei como havia passado a noite a cunhada Maria. Responderam-me que havia dormido quase toda a noite. Isso
é um bom sinal.
– Depois do café, disse à minha esposa que permanecesse junto à sua irmã a fim de prestar-lhe o auxílio que pudesse. Selei o cavalo e, com
os melhores votos, feitos ao cunhado e família, parti para casa, aonde cheguei às 10h e 30 minutos.

5 – Por meio do filho Onésimo, mandei pagar a moagem de ............ [em branco] réis por saco, dinheiro que deve ir para o moleiro Guerino
Busato ..................................................................................................................................................................................................... 16.000 réis
– Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet dois vidrinhos de graxa para calçados a 1.600 réis ................................................ 3.200 réis
– Por um pacote de fósforos ..................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Mais vinho ................................................................................................................................................................................................. 400 réis

8 – Hoje, enviei a Agenzia Figurini, de Antônio Annunciato, o nome da filha Anita, a fim de receber três números de figurinos, isto é, Welson
Catalogue, com 400 modelos para senhoras, senhoritas e crianças ....................................................................................................... 7.000 réis
– Per La Belle Parisienne ........................................................................................................................................................................... 6.000 réis
– Ricamo ................................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Pelo registro postal ................................................................................................................................................................................ 2.200 réis
– Selo para a carta a Antônio Annunciato, de São Paulo ............................................................................................................................. 400 réis
– Feita a barba no P. Maccarini .................................................................................................................................................................... 600 réis
– Um n.º do Correio do Povo ........................................................................................................................................................................ 400 réis
– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................... 700 réis
– Vinho ......................................................................................................................................................................................................... 400 réis
– Uma caneta-tinteiro e uma lapiseira, no Bonamigo; por ambos os objetos ......................................................................................... 6.000 réis
– Fósforos, no Hugo A. Busato .................................................................................................................................................................. 2.000 réis

9 – Hoje, Virgínio Mazzolini trouxe-nos uma máquina para plantar milho, que nos enviou o amigo e sobrinho Antônio Caron, da Linha
Colombo, como lembrança e presente. Muitos agradecimentos!

10 – Dei à filha Clélia a mensalidade do Grupo Escolar ......................................................................................................................... 1.000 réis
11 – Para o mesmo fim entreguei à neta Elsa, filha de José Astolfi, da Linha Colombo ....................................................................... 1.000 réis

A esquerda, a jovem Elsa Astolfi, neta de Dall´Acqua,
Acompanhada de suas colegas Maria Bettinelli e Ancila
Cantão - alunas do grupo escolar de Casca em 1938.
Fonte: acervo Dall´Acqua

12 – A filha Clélia pagou a André Quarenghi, pelo seu trabalho ........................................................................................................... 1.600 réis

13 – Entreguei ao filho Onésimo ............................................................................................................................................................ 1.000 réis
– Ao peão Adão Martins .............................................................................................................................................................................. 400 réis
– Ao mesmo, por conta de um par de botas .......................................................................................................................................... 10.000 réis
– Esta noite, veio visitar-nos, da Linha 10ª, a filha Albertina e seu marido Ermindo Fontana.

17 – Acompanhado pelo Sr. Fioravante Bonamigo, fabriqueiro da paróquia, veio benzer a casa, a propriedade e os animais (animais
domésticos) o Revdo. Padre ........ [em branco], de Guaporé e, ao mesmo tempo, fazer a coleta em dinheiro em favor da construção do
seminário de Guaporé, para a qual subscrevi minha oferta 10.000 réis (pagos no dia 26 do corrente a Severino Bonamigo).

19 – Sábado. Esta manhã, às 6h10min, a filha Albertina, acompanhada de seu Marido Ermindo, e a nossa filha Anita embarcaram no ônibus
da linha Guaporé-Casca e vice-versa, em direção à Linha Décima.

Albertina Dall´Acqua e Ermindo Fontana
Fonte: acervo Dall´Acqua

– Às 8h, a cavalo, parti para Vila Maria, para assistir à festa em honra a Nossa Senhora da Saúde.
– Em Casca, fiz cortar o cabelo e a barba pelo barbeiro Pietro Maccarini .............................................................................................. 1.800 réis
– No caminho, parei no amigo Giovanni Casali por cerca de 30min, por causa do vento e da chuva. Cheguei a Vila Maria às 16 horas. Hospedeime em casa do filho Alcides.
– Despesas, entre o dia da partida e dois dias em Vila Maria, dias 19, 20,21 e 22 ............................................................................... 10.200 réis
– Em benefício da igreja em construção .................................................................................................................................................. 5.000 réis

20 – Domingo. O filho Onésimo fez hoje a troca do cavalo baio por outro cavalo, zaino-estrelo, com o indivíduo brasileiro de nome Idolino
Moreira, residente na Linha Seca, de Passo Fundo (município), o qual acertou, como contrapeso no contrato, carpir o terreno de uma Quarta
de milho plantado.
– Nesta data, estávamos em débito em relação ao filho Plínio, da importância de 50.000 réis, preço de um relógio que ele vendeu ao nosso
peão Hermínio Andretta, que tínhamos naquele tempo, importância que nos comprometemos de pagar ao Andretta e que pagamos no dia
29 de setembro. Em troca dos 50.000 réis, o filho Plínio se propôs cortar as quartas de trigo quando maduro, amarrá-lo e recolhê-lo e, por
fim, assumir as despesas da trilhadura. Em tudo, importa réis .................
– O filho Onésimo foi buscar o burrinho de pelo zaino e com marca, na invernada da viúva Genoveva Maccarini, e entregou-o ao domador
Bento Martins, que se comprometeu de domá-lo pela importância de 50.000 réis.

23 – Hoje, às 16h, Idolino Moreira terminou o contrato de limpar o terreno de uma quarta de milho (semente), de 6.050 m², ou seja, de 110
m x 55 m, conforme o contrato que fez com o filho Onésimo da troca do nosso cavalo baio pelo seu, zaino, com a marca na face esquerda
em forma de 36 e as duas patas posteriores brancas e uma manchinha branca na fronte.

24 – Quarta-feira. Hoje tomei emprestados da esposa de Domingo Taffarel, pelo tempo de no máximo 15 dias, 20.000 réis.
– Comprei no Romano Zanchet dois cadernos xadrez ................................................................................................................................. 500 réis

26 – Encarreguei a filha Clélia de entregar a Fioravante Bonamigo os 10.000 réis que havia prometido ao Padre ....... [em branco], de
Guaporé, em benefício do seminário em construção. O dinheiro foi entregue a Severino Bonamigo por não se encontrar em casa Fioravante.

28 – Hoje fui a cavalo à Linha Silva Jardim, para assistir, conforme prévio convite, à Assembleia ordinária (digo, extraordinária) da Cooperativa
vitivinícola Silva Jardim Ltda. Trato do cavalo ......................................................................................................................... 500 réis
– Meu almoço ........................................................................................................................................................................................... 1.500 réis
– Extraordinário ........................................................................................................................................................................................... 900 réis

Dezembro - 1938
2 – Paga a mensalidade da filha Clélia, como aluna do Grupo Escolar de Casca ................................................................................... 1.000 réis
6 – Terça-feira. Hoje, a nora Sibila, de retorno da Undécima, comunicou-nos que a filha Albertina está doente e internada no hospital Santa
Teresinha daquela Localidade, que está com pneumonia e está internada desde o dia ... [em branco] e que essa filha teria grande prazer de
ter junto a si sua mãe; em vista disso, sua mãe partirá amanhã cedo para a Undécima, para assistir a filha Albertina.

7 – A esposa Marina, às 6h10min, embarcou no ônibus Guaporé-Casca e vice-versa para a Undécima para ver como está e para assistir a
filha Albertina.
– Essa manhã, fui a Casca e tomei emprestados do amigo Hilário Trombetta, pelo tempo máximo de 15 dias desta data, 20.000 réis.

– Restituí a Domingo Taffarel os 20.000 réis que me emprestou sua esposa pelo tempo de 15 dias, no dia 24 de novembro p.p.

13 – Terça-feira. Esta tarde, às 4h30min, fui a Casca, convidado a assistir à sessão de prepiazione 5 dos cerca de 160 alunos e alunas do
Grupo Escolar; presentes a comissão do prédio do Grupo Escolar em construção, muitos pais dos alunos, curiosos e autoridades civis e
eclesiásticas.

Grupo Escolar de CASCA ainda em construção. Ângelo Dall´Acqua aparece no telhado, é a terceira pessoa a partir da esquerda.
Comprimento: 18 metros
Largura: 12 metros
Altura interna: 4 metros
Fonte: acervo Dall´Acqua

15 – O filho Onésimo tomou emprestados de seu cunhado Vitório Tessaro 20.000 réis, que adiantou, por conta da doma, ao filho do
domador Bento Martins ......................................................................................................................................................................... 20.000 réis

17 – Compramos de Fioravante Bonamigo, esta manhã, 3 Kg de carne de boi a 1.400 réis o quilo ..................................................... 4.200 réis
18 – Domingo. Veio hoje visitar-me o amigo Fioravante De Marchi, que, pelas vezes que por ele escrevi ao Senhor Cônsul, etc., me deu de
presente 20.000 réis, que aceitei.
– Hoje de manhã, conforme acordo, o peão Adão Martins deixou nossa casa, completamente satisfeito, tendo recebido o seu pagamento
pelo trabalho feito, o qual recebeu também um par de botas novo que lhe fez o sapateiro V. Canton, de Casca, pelo preço de 50.000 réis.
– Mandei o filho Onésimo ao compadre Ulisses Toazza tomar emprestados, por 15 dias, 50.000 réis, que o mesmo emprestou
imediatamente.
– Esta manhã, em meu nome, o filho Onésimo pagou a seguinte conta ao sapateiro Vitório Canton:
– Por um par de botas feito para o peão adão Martins .......................................................................................................................... 50.000 réis
– Por um débito que ficou de pagar no dia 9 de outubro do corrente ano ............................................................................................. 5.000 réis
– Por outras composturas ........................................................................................................................................................................ 5.000 réis
– Nesta data foram restituídos ao genro Vitório Tessaro 20.000 réis que havia recebido de empréstimo o filho Onésimo há poucos dias.
Pagos também 10.000 réis que eu lhe devia, perfazendo o total de ...............................................................................................................
30.000 réis

20 – Hoje restituí a Hilário Trombetta os 20.000 réis que me havia emprestado por 15 dias em 7 do corrente.
23 – Sexta-feira. Os filhos Onésimo e Ovídio foram pescar no alto da Linha 23.
24 – Os filhos retornaram cedo com 2,5 kg de peixes.
26 – Segunda-feira. Esta tarde, às 20h, retornou da Linha Undécima a minha consorte Marina, aonde havia ido a fim de assistir a filha
Albertina, gravemente enferma de pneumonia e bronquite no hospital Santa Teresinha da Undécima, no dia 7 do corrente; a filha ficou
5

Não encontramos em nenhum dicionário, nem mesmo no Melzi, usado pelo próprio Dall’Acqua, o registro dessa palavra, cujo significado desconhecemos,
julgamos referir-se a solenidade de encerramento do ano escolar.

hospitalizada 18 dias, sendo que deu entrada no dia 30 de novembro p.p. e saiu no dia17 do corrente. Não podendo mais permanecer no
hospital por causa de sua fraqueza, proveniente da doença e da deficiência de alimentos e desnutrição, no dia 17, a pedido de sua mãe, o
Dr. fez observações, dizendo que não era ainda tempo de sair, porém, ante a insistência da mãe, deu-lhe licença, remédios e instruções.
Assim, saíram. Agora, com o novo tratamento e novo regime alimentar, já se encontra em convalescença e franco restabelecimento e sua
mãe, hoje, retornou a casa.
– O genro Ermindo Fontana me enviou, através de sua sogra, minha esposa, uma garrafa de cerveja marca Condor, de Alfredo Chaves, em
comemoração ao 1.º [dia] do ano de 1939.

28 – Hoje, a netinha Elsa, filha do genro José Astolfi, depois de, aproximadamente, um ano de permanência junto a nós, partiu na companhia
da sua tia Estér, a qual foi à Linha Décima, na sua irmã Albertina, por alguns dias, ajudá-la nos serviços domésticos, achando-se a Albertina
ainda muito débil, em convalescença, por causa da doença que teve durante o corrente mês. Da Linha Décima, a Elsa, após alguns dias,
prosseguirá para a Linha Colombo, à casa de seus pais.

31 – Hoje, esperamos o [retorno] do filho Vitorino, de Curitiba; virá ou não virá? Eu tenho o pressentimento que vem, e sua mãe, que não.
Enquanto estávamos à mesa almoçando, para nossa alegria, chegou de Passo Fundo, no ônibus do Correio, alegre e com saúde, o filho
Vitorino, que havia partido de Curitiba no [dia] 29 do corrente.
– Às 16h fui a Casca com o filho Plínio, que vinha de Mauá, onde trabalha de marceneiro; fui assistir às funções religiosas na igreja, em
agradecimento a Deus por haver-nos conservado mais um ano de vida, Passei a noite na casa do filho Plínio.
– Não bastasse a persistente seca, que prejudicou severamente as plantações, essa tarde, às 17h se precipitou, por cerca de 15 minutos,
uma queda de granizo seco, sem chuva e com o sol em sua plena força.
– O granizo completou o que a seca não fez: a destruição de qualquer sinal de plantação. Em Casca, choveu por cerca de 50 minutos, com
um belo sol em plena luminosidade. Um caso estranho!
– Total ................................................................................................................................................................................................ 6.663,776 réis

Janeiro – 1939
1.º – Domingo. Assisti à santa Missa das 8 horas.
– Paguei a pequena conta que devia a Hilário Trombeta ......................................................................................................................... 1.000 réis
– Uma garrafa de vinho, no Taffarel ............................................................................................................................................................ 600 réis
– Por três cigarros ........................................................................................................................................................................................ 200 réis
– Pelo trato do cavalo na estrebaria do Taffarel ...................................................................................................................................... 1.000 réis
– Por uma cerveja ..................................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Extraordinários no Segundo Viccari .......................................................................................................................................................... 500 réis
– Recebi de Júlio Busato os dois livros que mandei encadernar na Livraria Progresso, de Passo Fundo, por meio de Alberto Busato, daquela
cidade. A encadernação custou 14.000 réis, mais 2.000 réis de frete .................................................................................................. 16.000 réis

2 – A pedido do sobrinho Luís Dall’Acqua, o filho Onésimo foi, ao meio dia, ajudá-lo a matar oito porcos; o mesmo fez a filha Anita.
– Compramos do irmão Luís 26 Kg de carne de porco.

3 – Quarta-feira. A filha Anita trabalhou no irmão Luigi, em função da matança dos porcos, meia diária.
4 – Outra meia- diária da filha Anita no meu irmão Luigi.
5 – O filho Onésimo pagou ao peão Idolino Moraes pelo trabalho na limpeza do milho, na roça ........................................................ 5.000 réis
6 – Mandei restituir ao compadre Ulisses Toazza, por meio do filho Onésimo, 150.000 réis que me havia emprestado em dezembro de 1938.
– Nesta data mandei pagar a Antônio Toazza uma camisa que comprei no 1.º do ano corrente ........................................................ 16.500 réis
– Mandei o filho Onésimo acertar as contas com Fioravante Bonamigo, assim:
Data 1.º -8-38 carne comprada: 1 kg 800 gramas ................................................................................................................... 2.000 réis
“
6-8-38 “
“
6 Kg a 1.400 réis .................................................................................................................... 8.400 réis
“ 24-8-38 “
“
3 Kg 100 gramas a 1.400 réis ................................................................................................. 4.340 réis
“ 15-10-38 “
“
3 kg a 1.400 réis ..................................................................................................................... 4.200 réis
“ 31-10-38 “
“
5 Kg 100 gramas a 1.400 réis ................................................................................................. 7.140 réis
“ 17- -38 “
“
3 kg 100 gramas a 1.500 réis ................................................................................................. 4.650 réis
– Continuação das contas com Fioravante Bonamigo:
– Onésimo recebeu ................................................................................................................................................................................. 10.000 réis
– Uma caneta-tinteiro e lapiseira ............................................................................................................................................................. 6.000 réis
– Outra despesa de Onésimo .................................................................................................................................................................... 7.000 réis

7 – Sábado. Hoje, os filhos Onésimo, Ovídio e Vitorino foram, às 11h, ajudar o Irmão Luigi a trilhar o trigo.
– Hoje, o subprefeito Aristide Bernardi entregou-me os três últimos pagamentos, no seguinte modo:
mês de outubro de 1938 ........................................................................................................................................................ 96.000 réis
mês de novembro de 1938 .................................................................................................................................................... 96.000 réis
mês de dezembro de 1938 ..................................................................................................................................................... 97.000 réis
– Dei ao subprefeito, pelo favor................................................................................................................................................................ 4.000 réis
– Por uma carta, no Correio ......................................................................................................................................................................... 400 réis
– Paguei o débito que tinha com o Sr. Pedro Charnobay, por pequenas compras do filho Ovídio ........................................................ 5.000 réis
– Comprei no Sr. Romano Zanchet um bloco para cartas ........................................................................................................................ 2.000 réis

8 – Domingo. Para ajudar o Sr. Subprefeito em uma coleta que o mesmo conduz, a favor de um monumento ao ex -Interventor de Porto
Alegre, Daltro Filho, falecido em 1938 ..................................................................................................................................................... 5.000 réis
– O peão Adão Martins tornou a trabalhar para nós, pela diária de 2.000 réis, mais as despesas de comida.

9 – Segunda-feira. Hoje veio a trilhadeira de Pietro Vedana & Cia e fez a trilhadora de trigo comum:
Sacos ............................ 24¹/²
Trigo da prefeitura ........ 4 ¹/²
Cevada ......................... 13
Aveia .............................. 4 ¹/²
Trigo do filho Plínio ....... 4¹/²
Tudo, a 1.200 o saco, importa no total, pago hoje, de .......................................................................................................... 61.200 réis
– Entreguei à esposa ............................................................................................................................................................................... 10.000 réis

10 – Terça-feira. Hoje, eu com dores no ventre durante todo dia.
11 – Quarta-feira. Como o filho Vitorino manifestou a vontade de visitar os parentes na Linha Colombo, pensei de acompanhá-lo e hoje, às
9h, partimos a cavalo naquela direção. Almoçamos na filha Inês, em Mauá 6 e fizemos tratar os cavalos na estrebaria do Hotel Zamprogna.
Paguei ....................................................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Às 14h, retomamos a viagem; curta parada na Undécima, tomei um copo de vinho e cigarros ........................................................ 4.000 réis
– Chegamos à Linha Xª, na filha Albertina, às 17 h, pouco antes de desabar um temporal, acompanhado de forte vento e chuva.
– Paguei de frete por ½ saco de batatas ao motorista Benjamin Menegazzo, do ônibus de Guaporé–Casca e vice-versa ................... 1.000 réis
– Ainda à esposa ....................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Esta manhã, ao Vitorino ......................................................................................................................................................................... 5.000 réis

12 – Quinta-feira. Às 7h30min, novamente em viagem. As patas do meu cavalo sofrem miseravelmente, ainda que estejam ferradas, as duas
patas dianteiras e, como a estrada foi toda coberta por grande quantidade de pedrinhas coloridas pelos trabalhadores do governo, vai-se
aos poucos, devagar.
– Chegamos a cidade de Guaporé às 11h. Deixamos os cavalos na estrebaria do Hotel Bela Vista e se os fez alimentar de alfafa em abundância,
e nós fazemos um giro pela cidade. No café, fumei um cigarro e tomei um copo de ótimo vinho, e o filho Vitorino, um sorvete. Por tudo
paguei ....................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Depois, fomos visitar o amigo Ticiano Bettanin, que estava ausente.
– Ao meio-dia, almoçamos no hotel (um almoço magríssimo, e o vinho péssimo). Paguei, entre o trato dos animais e a nossa refeição
................................................................................................................................................................................................................... 8.000 réis
– Às 14h, de novo a cavalo em direção à Linha Colombo, aonde chegamos às 16h.
– O meu cavalo não aguenta mais a dor nas patas posteriores.
– Apeamos na família da filha Itália, que nos acolheu festivamente, com alegria.
– Desencilhados os cavalos e soltos no potreiro, sentamos, bastante cansados.

13 – Sexta-feira. [Nenhuma anotação].
14 – Sábado. Pensamos em partir para casa, mas meu cavalo está coxo das patas posteriores. Verei amanhã. Enquanto isso, continuo as
visitas aos parentes Antônio Caron, Gaetano Toni, etc.

15 – Domingo. Hoje pensei que, se não posso partir a cavalo, vou deixá-lo e partirei sozinho, tomando o ônibus do Correio na sua viagem
de retorno de Muçum.
– O cavalo continua manco, assim que encarreguei o filho Vitorino de permanecer mais um dia ou dois com os parentes e, se o cavalo
melhorar, ele o levará para casa.
– Assim, às 16h, depois de me despedir dos parentes, aproveitei o ônibus do Correio e fui a vila de Guaporé sob forte chuva.
– Pequenas despesas na Linha Colombo .................................................................................................................................................. 1.700 réis
– Condução até a vila de Guaporé ............................................................................................................................................................ 2.000 réis
– Vinho e cigarros no Hotel Bela Vista ......................................................................................................................................................... 400 réis
– Às 16h, partida de Guaporé no pequeno ônibus de Benjamin Menegazzo e chego a Linha Xª às 17h20min. Parada na filha Albertina.
– A viagem de Guaporé à Linha Xª foi feita sob chuva.
– De condução .......................................................................................................................................................................................... 5.000 réis

16 – Segunda-feira. Às 10h30min, um forte temporal, com grandes descargas elétricas acompanhado de um dilúvio. Fiquei até às 16 h, mais
ou menos, com o genro Ermindo e a filha Albertina e aproveitei o ônibus Guaporé–Casca para retornar a casa. Em Vila Maria, pequena
parada no Hotel Zamprogna. Me servi de um doce e um copo de vinho, que paguei .............................................................................. 400 réis
– Cheguei a casa às 19 horas.
– Despesa de condução da Linha Xª até em casa .................................................................................................................................... 5.000 réis
– Para a filha Clélia .................................................................................................................................................................................... 1.200 réis
– Despesas extraordinárias ....................................................................................................................................................................... 1.500 réis

18 – Quarta-feira. O filho Vitorino chegou da Linha Colombo hoje, às 15h, pois o cavalo que eu montei, quando lá fomos em 11 e 12 do
corrente, continuava coxo e precisou deixá-lo na Linha Colombo aos cuidados dos filhos da Itália e do José.

20 – Sexta-feira. Ao meio-dia, o peão Adão Martins terminou o seu trabalho e se retirou satisfeito do seu ganho, que foi em dinheiro, e mais
um par de perneiras em bom estado ........................................................................................................................................................ 5.000 réis

21 – Comprei de Enrico Caovilla, cooperativa São Luís, e paguei, um queijo de 2,3 kg a 3.300 réis o quilo ........................................ 7.590 réis
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Mauá ou Linha 15. Em 1944, por decreto estadual, passou a denominar-se Evangelista (Thomé, Dr. Lauro Nelson Fornari, A colônia de Guaporé, passado e
presente – Ed. Paulinas, Pa. 1967.)

– Mais um calendário-bloco ..................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Barba feita no P. Maccarini ....................................................................................................................................................................... 600 réis
– Vinho, fósforos e cigarros ...................................................................................................................................................................... 1.400 réis

23 – Segunda feira. Hoje o nacional Bento Martins, domador, trouxe-nos as rédeas, isto é, freio e cabresto, de couro cru, couro fornecido
por nós, encomendadas pelo filho Onésimo, pelo preço de 10.000 réis, pagos nesta data ................................................................ 10.000 réis
– Nesta data, entreguei à filha Clélia, para [pagar] um pequeno débito ................................................................................................ 1.800 réis
– Entregamos ao carreteiro de Albino Busato, por ordem do mesmo, a cevada colhida na nossa colônia, 14 sacos de 51 quilos,
compreendendo o saco, e mais 24 quilos, à razão de 16.000 réis o saco, descontando-se o saco de sementes que se deve ao Sr. Albino
Busato, restando-nos 13 sacos e 24 quilos, que equivalem ao total de 215.680 réis, à razão de 320 réis o quilo.
– Mandei o filho Vitorino a Casca com ordem de pedir ao Sr. Albino Busato, por conta, 20.000 réis, que recebi.
– O Sr. Pietro Maccarini, entregou, hoje, ao filho Vitorino, dois trajes novos de brim, que lhe confeccionou ao preço de 40.000 réis pelos
dois.
– Hoje, por meio do Pietro De Zorzi, o filho Onésimo conseguiu pagar ao domador Bento Martins, por conta da doma do burro zaino, a
importância de ....................................................................................................................................................................................... 30.000 réis

24 – Terça-feira. Dia de partida de casa do filho Vitorino, com destino a Curitiba, onde torna a internar-se no Seminário Diocesano daquela
cidade, depois de 24 dias de férias entre nós, sendo que ele chegou em casa no último dia do ano. Partiu em um caminhão de Borges de
Medeiros, VI distrito de Guaporé, em direção a Vila Maria, para, daquela localidade, partir amanhã para Passo Fundo, de onde embarcará
para Curitiba, aonde chegará às 20h do dia 27 do corrente.
– Ao filho Vitorino confiei a efígie, em gesso, de Benito Mussolini, como presente que faço ao genro Luís Busato, pequena homenagem, em
comparação aos muitos favores que prestou a nós.

26 – Recebi, emprestados, do Sr. Albino Busato, até o dia 6 ou 7 do mês de abril próximo, pagando-lhe o competente juro, a importância
de 100.000 réis.
– paguei ao farmacêutico Evaristo Mantovani o meu débito assim constituído:
Agosto:
02-1938: 1 vidro regulador Gesteira; 2 vidros Óleo Quenopodio ......................................................... 18.000 réis
Setembro: 18 – 1938 – 4 Instantinas e 140 pastilhas Rapallo ................................................................................... 5.000 réis
19 -1938 – 10 instantinas ......................................................................................................................... 4.000 réis
20 -1938 – 1 emplastro poroso ................................................................................................................ 2.000 réis
27 - 1938 – 30g Magnésia calcinada ........................................................................................................ 1.000 réis
29 - 1938 – 1 vidro Pílulas Foster .............................................................................................................. 8.000 réis
Outubro: 12- 1938 – 6 Instantinas e 30g Magnésia calcinada ................................................................................. 3.400 réis
Novembro: 08 -1938 – 1 vidro Pílulas de Vida do Dr. Ross ......................................................................................... 2.500 réis
11 -1938 – Duas pipetas conta/gotas .......................................................................................................... 500 réis
Total: ...................... 44.400 réis

27 – Paguei a conta que devia a Pietro Zandoná por conserto de ferramentas .................................................................................. 11.500 réis
– Paguei, nesta data, a Pietro Calletti, por conserto em uma chaleira, quatro moldes para doces, feitos de lata, uma folha de papelão e uma
vara para moldura .................................................................................................................................................................................... 9.000 réis
– O mesmo pagou-me por uma jornada de trabalho do Onésimo na colheita do Trigo 5.000 réis,
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um cinto de couro para mim que paguei ................................................................ 2.800 réis
– Fósforos ................................................................................................................................................................................................. 2.000 réis
– Almocei no Hotel farroupilha. Paguei .................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Por um n.º do Correio do Povo, mais vinho ............................................................................................................................................. 600 réis
– Dei à filha Clélia ...................................................................................................................................................................................... 1.800 réis

28 – Nesta data, paguei ao Subprefeito de Casca, Sr. Aristide Bernardi, o imposto da carrocinha, com o n.º de placa 1013, por todo o ano de
1939 ..................................................................................................................................................................................................... 7.800 réis
– Pelo registro da mesma carrocinha na Coletoria Estadual, ao mesmo Bernardi .................................................................................. 5.200 réis
– Por um n.º do Correio do Povo, no Zonta ................................................................................................................................................ 500 réis
– Vinho no Taffarel ....................................................................................................................................................................................... 800 réis
De transporte ....................................................................................................................................................................................... 388.420 réis

Fevereiro - 1939
1.º – Hoje a filha Clélia foi buscar o restante da cevada descascada por Josué Rizzotto, no total de 69 quilos, ao preço de 100 réis o quilo.
Total .......................................................................................................................................................................................................... 6.900 réis
– Comprados 2 kg de erva-mate, por meio de Vitório Tessaro, na casa comercial de Romano Zanchet, a 700 réis ............................. 1.400 réis
– O filho Onésimo transportou com a nossa carroça um saco de trigo a Casca, sendo meio saco em benefício da Igreja paroquial, no valor de
................................................................................................................................................................................................................. 15.000 réis
– O outro meio saco de trigo em benefício da “pesca” da festa em honra ao patrono São Luís, pelo valor de ................................... 15.000 réis
– Hoje, em trânsito de Sarandi a Bento Gonçalves, fez-nos uma visita – por um minuto –, o sobrinho Saturnino Gasperin.
– O filho Ovídio acertou as contas nesta data, 1.º de fevereiro de 1939, com Ângelo Bertollo, o qual ficou de pagar ainda 15.000 réis.
– A filha Clélia foi buscar uma arroba de erva-mate no Severo Pandolfo, assim, nessa data devemos pagar duas ao preço de 7.000 réis cada
uma.

2 – Hoje recebi emprestados, a juros de [em branco], do sobrinho Luís Dall’Acqua Filho, 400.000 réis, com a promessa de restituição no
tempo de seis meses a partir desta data; o sobrinho declarou que, se eu puder [pagar], ele poderá receber antes.
– O filho Onésimo, em meu nome, vendeu ao Sr. Otávio Busato, da Casca, de 5 a 10 sacos de trigo, à razão de 30.000 réis.

3 – Comprei de Fioravante Bonamigo 8 kg 500 g de carne a 1.500 réis o quilo ................................................................................... 12.750 réis
– Vieram visitar-nos para juntos, participamos da festa de São Luís, os filhos Alcides e Plínio.
– Comprei no Taffarel quatro garrafas de cachaça a 1.000 réis a garrafa ............................................................................................... 4.000 réis

4 – Sábado. Festa de São Luís, em Casca.
– Almoço no Taffarel ................................................................................................................................................................................. 2.000 réis
– Por uma cerveja no Viccari ..................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Por três copos de chope ......................................................................................................................................................................... 2.400 réis
– Por vinho e cigarros ................................................................................................................................................................................... 500 réis
– Comprado um lenço no Ulisses Toazza .................................................................................................................................................. 1.300 réis

6 – Pequenas despesas ............................................................................................................................................................................ 1.400 réis
– O filho Onésimo entregou a Albino Busato 418 kg de trigo a 30.000 réis o quilo. Total: 212.100 réis.
– Segunda-feira. Essa tarde, às 15h, o filho Onésimo foi a Casca esperar o ônibus dos alemães, de Maratá, com a intenção de ir a Concórdia
em visita a sua irmã Ersília e seu cunhado J. Bianchi. A partida de Casca deu-se às [em branco].
– Na tarde de ontem, veio da Linha Décima, para visitar-nos, a filha Albertina, que me trouxe de presente uma garrafa de licor, que me
mandou o seu esposo Ermindo, meu genro. Trouxe-nos também um grande peixe jundiá, que aceitamos com muito prazer.
– Á meia-noite, chegaram os ônibus de Maratá, em viagem para Concórdia. Pararam no Hotel Farroupilha para jantar e, como estivessem
lotados, transportando 44 pessoas, o filho Onésimo desistiu de embarcar, transferindo a viagem para uma próxima ocasião.

7– Terça-feira. Filho Onésimo retornou de Casca, a pé, às 6h da manhã.
– O filho Onésimo entregou a Fioro Mognol por conta do débito na Cooperativa São Luís, de Casca .............................................. 200.000 réis

8 – Hoje, novamente, o filho Onésimo foi, às 17h, a Casca a fim de embarcar para Concórdia, porém, inutilmente, pois o ônibus não veio e,
assim, pela Segunda vez, retornou a casa sem viajar.

9 – Quinta-feira. Às 7h30min, chegou o ônibus da Empresa Serrana, de Maratá, em cujo ônibus o filho Onésimo embarcou e seguiu viagem
para Concórdia. O custo de ida e volta foi de 75.000 réis. Para a viagem dei-lhe há poucos dias 140.000 réis.

10 – Comprei no Romano Zanchet 10 m de papel para moldes de moda, que equivalem ao peso de 900 g, à razão de 3.000 réis o quilo.
Paguei no ato 2.000 réis............................................................................................................................................................................ 2.800 réis

11 – Festa nacional italiana7
– Fui a Casca; fiz a barba no barbeiro Pietro Maccarini. Paguei ................................................................................................................. 600 réis
– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................... 800 réis

12 – Domingo. Hoje, no ônibus de Guaporé e vice-versa [Guaporé–Casca], a pedido da filha Albertina, sua irmã Clélia viajou à Decima, a fim
de ajudá-la nos afazeres domésticos.
– De condução .......................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Dei-lhe mais ........................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– O domador Bento Martins entregou-nos hoje o burrinho zaino, já amansado, que lhe foi confiado em 20 de novembro de 1938.
– Esta noite, às 20h, retornou de sua viagem a Concórdia o filho Onésimo, onde havia estado em visita a sua irmã Ersília, a fim de levar-lhe
250.000 réis, com que a presenteou, ainda em 10 de maio de 1938, sua irmã Aurora.

16 – Comprei na Casa Comercial de Albino Busato 1 kg 50 g de bacalhau, à razão de 7.000 réis o quilo. Total: 7.350 réis. Mais 750 g de
aguarrás, à razão de 3.332 réis o quilo. Total: .......................................................................................................................................... 2.500 réis
– Comprei de Mosé Pelizzon 3 kg 700 g de carne de boi a 1.500 réis o quilo ......................................................................................... 5.550 réis

18 – Hoje o filho Onésimo liquidou definitivamente as contas com o ex peão Hermínio Andretta, na forma seguinte: Nós lhe devíamos
22.500 réis por cinco dias de trabalho a 4.500 réis diários. Ele nos devia [em branco] por vinagre que lhe vendemos. Onésimo pagou no ato
....... réis [em branco] e nos comprometemos de entregar a Leopoldo Domeneghini, em nome de Hermínio, 7.000 réis e a ele mais vinagre
pelo restante a pagar.

27 – Hoje às 13h, o filho Onésimo partiu para a linha Colombo a fim de buscar o cavalo zaino, deixado por mim no dia 15 do passado mês
de janeiro por estar miseravelmente estropiado e manco de ambas as patas [posteriores].

Março - 1939
2 – O filho Onésimo retornou da Linha Colombo esta tarde ás 7h30min, aonde havia ido afim de buscar o cavalo zaino, lá deixado por mim
por estar doente das patas, na ocasião em que lá fui com o filho Vitorino em janeiro p.p. O cavalo retornou curado.

6 – Segunda-feira. Despesa no Gregório Camilotti .................................................................................................................................. 1.400 réis
– Vinho no Albino D’Agnoluzzo ................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– No Fioravante D’Avoglio, cigarros e grapa ............................................................................................................................................... 400 réis
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Acordos de Latrão, assinados pelo Papa Pio XI com o governo Italiano e que deram origem ao estado do Vaticano em 1929.

–Mais três penas ......................................................................................................................................................................................... 200 réis

10 – Sexta-feira. O filho Onésimo comprou de Fioravante 4 kg de carne a 1.500 o quilo ...................................................................... 6.000 réis
14 – Terça-feira. A meu chamado, de acordo com o vizinho Donadel, veio o agrimensor Lionello Cerutti para tomar uma nova medida da
divisa entre eu, isto é, entre o lote n° 10, de minha propriedade, e o lote de propriedade de Donadel cuja medida, feita o ano próximo
passado em 7 de abril, estava errada. Assim, hoje, alinhamos a dita lateral, cujo trabalho consideramos, eu e o Donadel, estar de acordo e
conforme; retificação corrigida porque o Sr. Lionello Cerutti usou o instrumento no grau 91 ¹/², sendo que no ano passado não foi usada
essa graduação.

16 – Vindima.
17 – Vindima.
21 – Terça-feira. Após o meio-dia, a mulher e os filhos Onésimo, Ovídio e Anita foram ajudar o irmão Luigi a vindimar, também o peão
Hermínio.
– Fui a Casca, fiz a barba no .................. Deitos ............................................................................................................................................ 600 réis
– Por outras pequenas despesas .............................................................................................................................................................. 1.400 réis
– Almoço no Taffarel ............................................................................................................................................................................. [em branco]

22 – O filho Onésimo foi, com a carroça, transportar tijolos em benefício da construção da Canônica. Todo o dia.
– A filha Anita trabalhou até o meio-dia no irmão Luigi, na vindima.

23 – Quinta-feira. Hoje o filho Plínio me adiantou 10.000 réis por 10 kg de gesso que lhe vendi ao preço de 1.000 réis o quilo.
25 – Sábado. Parti às 7h30min para Vila Maria. Em Casca, paguei no Viccari ....................................................................................... 1.200 réis
– Paguei ao Taffarel .................................................................................................................................................................................. 1.600 réis
– No Bonamigo ............................................................................................................................................................................................ 800 réis
– Às 9h30min embarquei no caminhão de José Gonçalves, de Passo Fundo, em direção a Vila Maria, aonde cheguei às 11h30min. De
condução, prometi quatro medidas de vinho à razão de 1.000 réis cada uma ....................................................................................... 4.000 réis
– Em Vila Maria, fiquei na casa do filho Plínio os dias 25,26,27,28 e até o final da manhã de 29, Quarta-feira.
– Nesses dias, gastei, em diversos objetos e, em diversas vezes ............................................................................................................. 6.100 réis

28 – Hoje fui convidado a jantar no amigo Ângelo Fontanive, construtor e pintor em Vila Maria.
– O filho Ovídio veio de casa para trabalhar com seu irmão Alcides. Começou depois do meio dia.
– Hoje, presentes os filhos Alcides e Ovídio, fiz as contas; este último devia receber de seu irmão Alcides a importância de 1.500.000 réis;
mais, por trabalho que fez Ovídio para Alcides há alguns meses atrás, 246.700 réis. Total: 1.746.700 réis.
– Nós, nesta data, devemos a Alcides, pelos seguintes objetos comprados dele e por dinheiro recebido, como abaixo se demonstra:
10 - 1 - 1938
– Dinheiro recebido de Ovídio
100.000 réis
– Por uma caixa de vidros
51.000 réis
– Frete da mesma
4.000 réis
– Por uma bomba para poço e o cano
116.200 réis
– Frete da mesma
9.000 réis
– Por uma lanterna a acetileno
10.000 réis
09 – 6 – 1938
– Por 3m de cano de zinco para fogão
25.000 réis
– Por um terno de lã para Ovídio
112.500 réis
16 – 8 – 1938
– Por frete de 20 rolos de arame farpado
18.000 réis
18 – 8 – 1938
– Por um fole para fogão
30.000 réis
– Minha dívida com Ângelo Bianchi, de tábuas ....................... 108.000 réis
– Dívida com Fernando Maccarini ............................................ 20.000 réis
– Contas resolvidas nesta data ................................................. 603.700 réis
– Devo a Alcides por 3 pacotes de pregos para ferraduras ...... 33.000 réis
– Por um par de chinelos ........................................................... 8.000 réis
– Total débito ............................................................................ 644.700 réis
– Nosso crédito: 1.500,000 réis; débito: 644.700 réis
– Resta-me a haver: 855,300 réis
– O filho Alcides nos passou 50.000 réis (a data ele não lembra, foi no ano 1939) 50.000 réis.

29 – Quarta-feira. Nesta data, devo ao filho Alcides 5.000 réis que me emprestou para a condução para casa.
– Hoje paguei, até em casa, de condução no ônibus da undécima, de Soccol ........................................................................................ 5.000 réis
– Hoje, no ônibus da Linha Onze Chapecó (Estado de Santa Catarina), de Soccol e Cia., embarquei em Vila Maria às 8h; cheguei em casa às
11h. Em Casca, gastei por .....[em branco] ................................................................................................................................................. 500 réis
Mais ... [em branco] ..................................................................................................................................................................................... 200 réis

Abril - 1939

.

1.º –Sábado. Hoje fiz, digo, recopiei a planta da Canônica de Casca e fiz o desenho dos cavaletes (tesouras) da cobertura da dita canônica.
– Gastos em Casca .................................................................................................................................................................................... 2.700 réis

2 – Domingo. Esta tarde, fui a Casca e me hospedei no Hotel Taffarel, a fim de começar bem cedo o trabalho de armação das tesouras da
canônica, por conta do filho Plínio, que empreitou o trabalho de cobertura da dita canônica; tomei como marceneiros o filho Onésimo e
Avelino Mantovani.
– A diária no Taffarel, para a comida e cama foi combinada em 3.300 réis.

3 – Trabalhamos, eu, Onésimo e Avelino nas tesouras.
4 – Dia de chuva.
5 – Não se trabalhou.
– O filho Onésimo vendeu a Angelin Bertollo 15 cabos [para ferramentas] a 6.000 réis.

6 – Quinta-feira. Assisti à Santa Missa. Ao meio dia, com o filho Plínio, estava em casa. Comprei fósforos ............................................ 200 réis
7 – O filho Onésimo, hoje, vendeu ao negociante Romano Zanchet 6 kg de cera por 40.000 réis, que equivalem a 6.666 réis o quilo.
– O mesmo filho vendeu ainda ao dito Romano 50 kg de nozes a 1.000 réis o quilo, importando 50.000 réis.
– Comprou de Romano veneno para matar ratos, que pagou ................................................................................................................. 4.500 réis
– Trouxe-me, em dinheiro, 12.000 réis e pagou, isto é, comprou duas alianças de ouro por ............................................................ [em branco]
– Comprou também uma arroba de erva-mate ....................................................................................................................................... 8.000 réis
– Meu trabalho no desenho da cobertura da canônica, 4 dias
– Trabalho na canônica: Ângelo ...... 5 ¹/4 dias
Onésimo ... 3 dias
Avelino ..... 4¹/² dias
Total: 12 ¹/² dias

10 – O filho Onésimo pagou o débito a Antônio Marcon ..................................................................................................................... 23.500 réis
– Comprei na Cooperativa S. Luís, de Casca dois blocos para cartas ....................................................................................................... 4.000 réis
– Mais um caderno xadrez ........................................................................................................................................................................... 300 réis
– O filho Onésimo pagou o débito que tínhamos com Hermínio Andretta ........................................................................................... 69.000 réis
– Comprado um vidro de cola no Bonamigo ............................................................................................................................................... 300 réis
– Comprados charutos no Trombetta ......................................................................................................................................................... 200 réis
– Hoje, a filha Estér e seu marido Vitório partiram para Taquaruçu.

11 – Consignei a Ottavio Busato para ser entregues a seu pai Albino Busato 100.000 réis que me foram emprestados há cerca de três meses.
– Por selos no correio ................................................................................................................................................................................ 1.600
réis
– Por um lápis de carpinteiro no J. Busato ................................................................................................................................................... 500 réis
– Por um número do Correio do Povo ......................................................................................................................................................... 400 réis

12 – Por nove fotografias, sendo 1/² dúzia da minha família e três da passarinhada de 20 de junho de 1937 ................................. 20.000 réis
– Por doces no Segundo Viccari ................................................................................................................................................................... 300 réis
– Por selos no Correio .................................................................................................................................................................................. 400 réis

14 – Por duas barbas feitas no barbeiro Deitos ...................................................................................................................................... 1.200 réis
15 – Comprei no Pietro Calletti tinta branca, esmalte (um resto de latinha) ........................................................................................ 1.000 réis
– No Júlio Busto, comprei duas latinhas de [tinta] esmalte (uma azul e uma branca) a 3.500 réis. Paguei ........................................... 7.000 réis

17 – A filha Estér e o genro Vittorio retornaram hoje de Taquaruçu.
– O filho Onésimo trabalhou na cobertura da casa de Pietro De Zorzi meia jornada.

18 – O mesmo trabalhou uma jornada.
19 – O mesmo trabalhou uma jornada.
20 – O mesmo trabalhou uma jornada.
18 – Aplicada a cor branca duas vezes na tabuleta encomendada pelo Sr. Ticiano Bettanin, de Guaporé.
19 – Hoje, desenhadas, a lápis, as palavras na tabela de Bettanin.
20 – Hoje, pintadas com tinta azul as palavras [na tabela] do Sr. Ticiano Bettanin do seguinte escrito: Ticiano Bettanin – projetista, construtor
– Licenciado – Reg. no C.R.A. – pelo preço de 35.000 réis.

21 – Hoje, o filho Onésimo levou um saco de trigo ao Sr. Romano Zanchet e pagou-lhe 5.000 réis por 50 kg de farinha de trigo Sta. Rita, de
Guaporé, mais o saco de pano de boa qualidade .................................................................................................................................... 5.000 réis

23 – O filho Plínio me entregou, adiantadamente, pelo meu trabalho e o do Filho Onésimo na armação da cobertura da Canônica de Casca,
100.000 réis.
– Hoje, fiz, por encomenda do filho Plínio, a planta da Casa de Pesca, de Mauá.
– O filho Plinio hoje envernizou, na cor nogueira, a mesa da sala.

24 – Vendemos os dois bois pretos a Fioravante Bonamigo ao preço de 260.000 réis.
– Por selos, no Correio .............................................................................................................................................................................. 1.200 réis
– Paga a moagem de 1938 a Vittorio Piazza ............................................................................................................................................. 8.600 réis
– Por biscoitos, fósforos e vinho no Albino D’Agnoluzzo, do povoado de Parobé ...................................................................................... 800 réis
– Hoje, o filho Onésimo pagou a moagem ao moleiro Guerino Busato, de 5 de novembro de 1938 até a presente data ............... 37.000 réis

25 – Trabalhei todo o dia, a pedido do filho Plínio, no projeto da igreja de São Paulo, na Linha Vespasiano Corrêa (16.mª) 8.
26 – Também hoje trabalhei todo o dia no dito desenho.
27 – Terminados os retoques no desenho.
– O filho Onésimo pagou o débito que se tinha com Ângelo Battistella, de Casca por ter aprofundado os dentes de um serrote .... 4.000 réis
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Linha 16.ª era dividida por um rio, a parte anterior chamava-se Carlos Gomes. (Arquivo histórico municipal de Guaporé)

– O filho Onésimo pagou o que se devia à viúva Genoveva Maccarini pelo aluguel do potreiro para três animais cavalares em 1938
................................................................................................................................................................................................................. 45.000 réis
– O filho do português José Gonçalves, de Passo Fundo, trouxe-nos os dois fardos (sacos) que nos enviou no dia 20 de março, de Curitiba, a
filha Aurora.
– A condução dos mesmos, de Passo Fundo até a casa, custou .............................................................................................................. 4.000 réis

29 – Selos, no Correio .............................................................................................................................................................................. 1.400 réis
30 – O filho Onésimo pagou por duas arrobas de erva-mate ao Sr. Severo Pandolfo, a 7.000 réis .................................................... 14.000 réis

Maio - 1939
3 – Por selos no correio .............................................................................................................................................................................. 800 réis
5 – Hoje trocamos o cavalo que tínhamos comprado do Idolino Moreira, em 20 de novembro de 38, de pelo zaino e malacara9, por outro
malacara com cerca de quatro anos de idade e com a marca 20 no flanco direito e, para igualar o preço, retornamos ao vendedor Antoninho
Martins, de Quaraí .................................................................................................................................................................................. 75.000 réis
– Nesta data, o filho Onésimo tomou emprestados por poucos dias de sua Irmã Estér 75.000 réis.

6 – Sábado. Hoje, comprei na casa comercial de Hugo Busato dois lápis com borracha ....................................................................... 1.000 réis
– Um lápis no Pedro Charnobay .................................................................................................................................................................. 200 réis
– Comprei quatro caixas de fósforos ........................................................................................................................................................... 800 réis
– Outras miudezas ....................................................................................................................................................................................... 200 réis

8 – Por meio do Sr. Ottávio Busato, enviei ao filho Plinio, em casa de Lionello Cerutti, na Linha 15 de Novembro, 15 kg de gesso em pó, que
me pagou a 1.000 réis o quilo, sendo que já recebi 10.000 réis em 23 de março p.p. e 5.000 réis hoje. Total: 15.000 réis.

9 – Hoje recebi, de Vila Maria, oito quilos e 900 g de salames de 2.ª classe, que nos mandou o filho Alcides, ao preço de 2.200 réis o quilo.
Com um pouco de desconto, total ......................................................................................................................................................... 19.000 réis

11 – Às 9h, vieram-nos visitar os seguintes senhores: Ticiano Bettanin, construtor e projetista; Nemo de Paula, advogado, residente em
Guaporé, Ghiggi Gioelle, proprietário em Guaporé e José Battistella, escrivão distrital de São Luís de Casca, aos quais ofereci um copo de
vinho.

12 – Choveu copiosamente, todo o dia.
13 – Fui a Casca, encontrei-me com o filho Alcides, de Vila Maria. Tomamos juntos, no Taffarel, uma garrafa de vinho branco .......... 800 réis
– Almoçamos no Hotel Viccari; pagou o filho Alcides.
– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................... 400 réis
– Fiz a barba no Deitos ................................................................................................................................................................................. 600 réis
– Comprei na casa de H. A. Busato dois lápis com borracha, a 500 réis ................................................................................................. 1.000 réis
– Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet um caderno de papel almaço .................................................................................... 500 réis
– O filho Onésimo recebeu de Fioravante Bonamigo, por conta de dois bois a ele vendidos no dia 24 do passado mês de abril, 200 mil réis;
falta receber ainda 60.000 réis.
– O filho Onésimo pagou hoje a conta que tínhamos com o alfaiate Pietro Maccarini pelos seguintes trabalhos: dois trajes de brim para o
filho Vitorino a 20.000 réis cada um = 40.000 réis; um traje para o filho Onésimo, de brim, a 20.000 réis e ainda para o mesmo Onésimo, a
reforma de um outro traje de lã a 41.000 réis. Total: .......................................................................................................................... 101.000 réis
– Ainda hoje o filho Onésimo pagou o salame comprado em 9 do corrente. Ver aquela data.
– Onésimo pagou também, por ter passado uma noite no Segundo Viccari, com os dois cavalos e mais o jantar ............................... 5.200 réis

14 – Domingo. Hoje, a esposa embarcou às 6h da manhã, no ônibus para Mauá, para a casa do filho Plínio a fim de ver como está de saúde
a nora Sibila. Pagou de condução ............................................................................................................................................................ 3.000 réis

16 – Depois de muitos anos, visitou-nos Antônio Longo, residente na Estação Pinheiro Preto, em Santa Catarina.
– O filho Onésimo pagou hoje as jornadas feitas na roça pelo peão Hermínio Andretta na importância de .................................... 14.000 réis

17 – Choveu torrencialmente todo o dia e assim até o meio-dia do dia 18, que foi a Ascensão.
18 – Por intervenção voluntária e sem ser por mim aconselhado, o amigo Antônio Longo, de Estação Pinheiro Preto (Santa Catarina),
interessou-se em restabelecer a paz entre nós e a família de seu irmão Clemente Longo.

20 – Sábado. O filho Onésimo fez as contas com Fioravante Bonamigo no modo seguinte: Nós tínhamos em crédito de 60.000 réis, restante
que nos devia dos bois a ele vendidos no dia 24 de abril p.p., e ele, Fioravante, um crédito de 35.000 réis por carne de boi vendida a nós,
como segue:
3 – 2.º –– Carne comprada, Kg 5,8 a 1.500 rs. ................................................................................................. 8.700 réis
12 – 2.ª –– Carne comprada, kg 4,0 a 1.500 rs. ................................................................................................. 6.000 réis
21 – 2.ª –– Carne comprada, Kg 3,7 a 1.500 rs. ................................................................................................ 5.500 réis
18 – 3.ª –– Carne comprada, Kg 3,7 a 1.500 rs. ................................................................................................ 5.600 réis
17 – 5.ª –– Carne comprada, Kg 3.5 a 1.500 rs. ................................................................................................ 5.200 réis
20 – 5.ª –– Carne comprada, Kg 3.0 a 1.500 rs. .................................................................................................. 4.00 réis
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Malacara: geralmente cavalos vermelhos que tiverem, à frente da cabeça, uma mancha vertical, dos olhos até o focinho.
Fonte: http://www.porforadaspistas.com.br/aprenda-as-cores-da-pelagem-dos-cavalos/

Saldo 35.000 + 25.000 = 60.000 réis
– Onésimo pagou a seu cunhado Vittorio Tessaro o dinheiro que tinha tomado de empréstimo ....................................................... 80.000 réis
– Esta noite, depois do jantar, eu e o filho Onésimo fomos à casa do vizinho e Compadre Longo, conforme acordo prévio com seu irmão
Antônio. Para fazer a suspirada reconciliação. Assim foi; acolheram-nos com sincera cordialidade, sem um mas ... e sem um se ... como
tínhamos acordado.

21 – Conforme nosso desejo e a meu convite, esta noite vieram o compadre Clemente Longo, a comadre Pina e seus dois filhos para retribuir
a visita que eu e o filho Onésimo lhe fizemos ontem à noite.
– Essa tarde, a esposa retornou de Mauá, aonde havia ido para assistir a nora Sibila, esposa do filho Plínio no dia 17 do corrente. Pagou de
condução .................................................................................................................................................................................................. 3.000 réis
– A esposa comprou em Mauá um saco de batatas italianas por ......................................................................................................... 12.000 réis
– Hoje, a minha consorte Marina, tendo sabido que o Angelin, filho do Alcides, Estava mal, tendo piorado da penúltima semana a hoje,
tomou o ônibus do correio Às 9h da manhã para Vila Maria. Pagou de condução ................................................................................ 5.000 réis

23 – Retornando de Sarandi, em viagem para casa, o sobrinho Antônio Tomazzini fez parada em nossa casa, à espera de uma condução para
Bento Gonçalves.

24 – Hoje o filho Onésimo foi trabalhar na reforma da cobertura da casa do irmão Luigi. Fez a jornada completa.
25 – Também hoje o filho Onésimo fez a jornada completa na cobertura da casa do irmão Luigi.
– Hoje o sobrinho Antônio Tomazzini, de Bento Gonçalves, partiu para casa.

26 – O filho Onésimo foi trabalhar na cobertura da canônica por conta e em companhia de seu irmão Plínio.
– A esposa retornou hoje de Vila Maria, para onde havia ido no dia 22 do corrente a fim de ver como andava de saúde o netinho Angelin,
filho de Alcides. A “nonna” trouxe-o consigo para levá-lo a uma consulta com o Dr. Engel Fº, da Linha Onze. Pagou de condução, de Vila
Maria até em casa ..................................................................................................................................................................................... 2.000 réis

27 – A esposa, com o netinho Angelin, filho de Alcides, foi à Linha Onze, para levar o pequeno ao Dr. Engel. Pagou de condução. 5.000 réis
– Também hoje o filho Onésimo trabalhou, com o filho Plínio trabalhou na cobertura da canônica de Casca.

28 – Hoje, a esposa, com o netinho Angelin, retornou da Linha Undécima, aonde havia ido a fim de consultar o Dr. Engel em função da
doença do netinho. Pagou de condução ................................................................................................................................................. 5.000 réis
– A esposa também esteve na Linha Décima para visitar a filha Albertina e trouxe consigo a filha Clélia que lá estava desde o dia 12 de
fevereiro p.p.. De condução ..................................................................................................................................................................... 5.000 réis

29 – Segunda-feira. O filho Onésimo fez hoje uma jornada, com seu irmão Plínio, na cobertura da canônica de Casca.
30 – Outra jornada na canônica fez hoje o filho Onésimo, com seu irmão Plínio.
31 – Mais uma jornada na cobertura da canônica pelo filho Onésimo com seu irmão Plínio.

Junho - 1939
1.º – O filho Onésimo trabalhou hoje ¾ de jornada, com o irmão Plínio, na cobertura da Canônica de Casca. Foi o último dia. Total:
Onésimo 8 1/² dias a 11.000 réis diários.
– Essa tarde, o filho Plínio pagou as minhas jornadas como dirigente do trabalho de armação da cobertura da canônica nova de Casca,
como segue: digo, pagou também as jornadas de seu irmão Onésimo, como segue: as minhas jornadas foram 4 ¼ a 14.000 réis diários.
Total: 59.500 réis. As jornadas de Onésimo foram 8 1/² a 11.000 réis diários, importa 93.500 réis.
– Minha esposa Marina pagou a jornada que fez Ottavio Domeneghini para transportar o milho, da roça até em casa.

3 – Hoje o filho Onésimo fez as contas com seu primo Luiz Dall’Acqua: Ano 1938:
Nós lhe devíamos por carne de porco comprada, 35 kg a 700 réis................... 24.500 réis
Ainda por carne de porco comprada em 2 de janeiro de 1939 (ver aquela data) 26 kg a 700 réis o quilo ... 22.200 réis
Fizemos para ele as seguintes jornadas no trabalho [da matança] dos porcos, Fazer os salames, etc., etc....(isso foi em 1938):
Onésimo, uma jornada a ..................................................................... 4.000 réis
Anita, uma jornada a ............................................................................ 4.000 réis
Hermínio, uma jornada a ..................................................................... 4.000 réis
Na trilhadura do trigo, duas pessoas da família, a 4.000 réis ............. 8.000 réis
Total em Rs. Em 1938 ................................................ 20.000 réis
Ainda de trabalho nos porcos em 2 de janeiro de 1939:
Onésimo, ½ jornada a 4.000 réis ........................................................... 2.000 réis
Anita, ½ jornada a 4.000 réis .......................................... 2.000 réis
3 – Anita, ½ jornada a 4.000 réis .................................... 2.000 réis
4 – Anita, ½ jornada a 4.000 réis .................................... 2.000 réis
Na vindima em 1939:
Onésimo, 3/4 jornada a 4.000 réis ............................... 3.000 réis
Anita, 3/4 jornada a 4.000 réis ..................................... 3.000 réis
Ovídio, 3/4 jornada a 4.000 réis ................................... 3.000 réis
Hermínio, 3/4 jornada a 4.000 réis ............................... 3.000 réis
Total ..................................... 40.000 réis

– O filho Onésimo pagou hoje a jornada que nos fez Ernesto Domeneghini, conduzindo, da roça para casa, seis carroçadas de milho na
semana p.p. .............................................................................................................................................................................................. 6.000 réis
– Recebemos por meio do Sr. Albino Busato, dois vidros de medicamento para curar reumatismo, cujo nome é Linimento de Sloan, que nos
enviou de Curitiba a filha Aurora.

Trata-se de um medicamento de origem espanhola,
usado para dores reumáticas, musculares, etc..

5 – Hoje, veio Pieretto De Zorzi como qual fizemos as contas, como segue:
Nós lhe devíamos, por 650 “scandole”, tomadas de empréstimo já há algum tempo, ao preço corrente de 50.000 réis ao milheiro, importando
32.500 réis.
Ao mesmo, nós devíamos, por trabalho na “graspa”, 2.500 réis
A nosso crédito, pelas jornadas de Onésimo na cobertura [da casa] 35.000 réis
Ver dias 17,18,19 e 20 de abril último.
– A filha Anita, hoje, a cavalo foi aos seus tios Augusto e Maria Piaia. Dei-lhe ........................................................................................ 2.000 réis

8 – Quinta-feira. Como o netinho Angelin, filho de Alcides, de Vila Maria, nosso filho, se encontra em franca convalescença de sua doença,
às 8h da noite, chegou da Linha 15 Mauá, Pacífico Parizzi, que se ofereceu de levá-lo a Vila Maria no seu próprio caminhão. Como a minha
obrigação era de acompanhá-lo e entregá-lo aos genitores, às 20h partimos e chegamos a Vila Maria às 21h30minutos.
– De condução de casa a Vila Maria, com Pacífico Parizzi, para mim e o meu netinho Angelin ............................................................. 4.000 réis

9 – Fiquei em Vila Maria todo o dia; à noite, eu e o filho Ovídio fomos visitar o Amigo Ângelo Fontanive.
10 – Todo o dia em Vila Maria.
11 – Hoje também todo o dia em Vila Maria. Às 10h assisti a santa Missa com os filhos Alcides e Ovídio.
12 – Segunda-feira. Resolvi partir para casa, mas não havia condução e precisei ficar em Vila Maria contra a minha vontade.
13 – Hoje, finalmente, houve condução para casa. Parti às 9h e cheguei em Cáscara 10 às 11 horas.
– De condução, de Vila Maria para Casca para mim somente ................................................................................................................. 5.000 réis
– Gastos em vila Maria entre o dia 8 e 13 do corrente .......................................................................................................................... 10.000 réis
– No Segundo Viccari, um fernet nacional, por não me sentir muito bem de saúde.

14 – Por conta do nosso débito, entreguei à esposa de Domingos Taffarel ........................................................................................ 30.000 réis
– Paguei ao negociante Romano Zanchet por 50 rolhas, à razão de 460 réis cada uma, mais um vidro de tinta preta ........................... 400 réis
– Hoje compramos dos irmãos Antônio e Benedetto Toazza, mascates, mercadorias por .................................................................. 59.000 réis

15 – Gastos no Bonamigo, por frutas ......................................................................................................................................................... 500 réis
– Hoje fiz consertar um sapato da esposa marina pelo sapateiro Vittorio Canton.

16 – Tendo recebido uma carta do genro Ermindo Fontana, da Linha Xª, que sua esposa Albertina, nossa filha, em vez de melhorar de sua
enfermidade, continua a se agravar e com febre alta, aconselhei sua mãe Marina a vê-la e certificar-se da gravidade da doença. Assim, essa
manhã, às 5h30min, embarcou no ônibus da “linietta”, para ter certeza da situação. Para a viagem de ida e volta, dei-lhe ............. 10.000
réis

17 – Hoje, há 28.920 dias, ou 864 meses, isto é, há 72 anos, pela primeira vez vi a luz em La Valle de Ágordo (Belluno), Itália. Dou-me conta
que as forças estão me faltando sensivelmente; é lei da natureza, é tempo perdido iludir-se. O homem deve conformar-se, querendo ou não
querendo, à vontade e aos desígnios do Onipotente!
E quando chega a hora da chamada, responder: Pronto!

19 – Hoje, veio com sua carroça o Sr. Alberto Pedot buscar 4 ½ quintais de alfafa, que nos comprou ao preço de 20.000 réis o quintal e que
pagou no ato 90.000 réis.

24 – Hoje, o filho Onésimo foi buscar no Josué Rizzotto 26 kg de arroz que pilou para nós, à razão de 100 réis o quilo.
– Por selos no correio ................................................................................................................................................................................ 1.400
réis
– Por frutas ................................................................................................................................................................................................... 500 réis

26 – Segunda-feira. O filho Onésimo foi buscar 3 kg ½ de trigo da prefeitura no Fioro Mognol, com o compromisso de dar-lhe 500 réis e
restituir-lhe outro tanto de peso do mesmo trigo no próximo ano.
– Comprada de Clemente Longo uma arroba de erva-mate ao preço de 8.000 réis. A pagar.
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O distrito de Casca – ou São Luís Cáscara foi criado em 1900; em 1938, por decreto estadual, passou a denominar-se Cáscara e por outro decreto
estadual, em 1939, tomou o nome de Casca. (Fornari)

Julho - 1939
1.º – Fui a Casca. Pequenas despesas ...................................................................................................................................................... 1.300 réis
2 – Domingo. Fui à santa missa. Despesas e almoço no Taffarel. Total .................................................................................................. 3.400 réis
– A esposa Marina, após 17 dias assistindo a filha Albertina, na Linha Décima, retornou essa tarde, deixando a filha um pouco melhor. De
condução pagou ....................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Paguei a D. Taffarel, por conta do nosso débito, refeições e cama no mês de abril ......................................................................... 10.000 réis
– Entreguei à filha da comadre Clemente Longo, por conta de uma arroba de erva-mate ................................................................... 5.000 réis

4 – Hoje viajei a cavalo até meu compadre Carlos Barbieri, onde paguei por vinho ................................................................................. 800 réis
– No Taffarel, caninha .................................................................................................................................................................................. 200 réis
– No Pedro Pizzolatto ................................................................................................................................................................................... 400 réis
– De Bento Gonçalves, chegou esta tarde o sobrinho Narciso Tomazzini e seu filho Antônio. No dia seguinte, partiram para Sarandi.

8 – Sábado. Hoje paguei a Fioravante Bonamigo por 2 kg 900 g de carne, à razão de 1.500 réis o quilo .............................................. 4.350 réis
– Hoje, recebi do subprefeito Sr. Aristide Bernardi a importância correspondente ao trimestre abril, maio e junho do corrente ano do
ordenado de 96.000 réis ao mês como Fiscal Municipal aposentado, um total 288,000 réis.
– Entreguei ao mesmo Subprefeito 145.400 réis correspondentes ao Imposto do assim dito fogão pelo corrente ano 1939. É bom saber que
o recibo Traz a data de 8 de junho de 1939.
– Por ter-me poupado a viagem de ir a Guaporé a fim de pagar o imposto do fogão, gratifiquei o subprefeito Sr. Aristide Bernardi com
................................................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Recebi de Fioravante Bonamigo os dois recibos do imposto que mandei pagar na Coletoria Estadual de Guaporé: pelo territorial, com data
de 4 de julho do corrente ano ................................................................................................................................................................. 33.900 réis
– Ao mesmo, que me facilitou o imposto da Taxa de Cooperação, como segue:
5 bovinos .......... 1.500 réis (à razão de 300 réis)
15 suínos .......... 3.000 réis (à razão de 200 réis)
Uma guia .......... 2.000 réis ................................
Total: ......................................................................................................................................................................................... 6.500 réis
Pelo incômodo .......................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Por duas barbas no Maccarini ............................................................................................................................................................... 1.200 réis
– Paguei o restante que devíamos a D. Taffarel por diárias de 3.330 réis, minhas e do filho Ovídio. O total era de 64.840, já pagos em duas
vezes, ver 14.6 e 2.7.39 – 40.000 réis e hoje peguei o restante ........................................................................................................... 24.840 réis
– Pequenas despesas no Bonamigo ............................................................................................................................................................ 800 réis
– Vinho quinado no Piero Pizzolatto ............................................................................................................................................................ 900 réis
– Por cuidados com o relógio no Andrea Quarenghi (limpeza e colocação do vidro, que estava em dois pedaços, custo em tudo ..... 7.000 réis

9 – Hoje mandei o filho Onésimo pagar o débito na firma Toazza Irmãos por mercadoria comprada no dia 14 de junho p.p. pela importância
de ........................................................................................................................................................................................................... 59. 000 réis
– Dei ao filho Onésimo .............................................................................................................................................................................. 2.500 réis

11 – Às 13h desta tarde, chegaram as duas irmãs, Regina e Vittoria, esta última esposa do sobrinho Saturnino Gasperin, de Sarandi, que
vinham de Bento Gonçalves.

12 – Esta manhã partiram para Sarandi as sobrinhas Vittoria Gasperin e sua irmã Regina.
13 – Hoje, paguei o que devia ao Sr. Vittorio Canton por consertos em calçados a importância de .................................................... 4.600 réis
15 – Comprei selos no Correio ............................................................................................................................................................... 1.600 réis
– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................ 1.300 réis

16 – Nesta data, paguei ao compadre Clemente Longo o que lhe devia pela compra de uma arroba de erva-mate ao preço de 8.000 réis,
tendo pago 5.000 réis no dia 2 do corrente e o restante [hoje] .............................................................................................................. 3.000 réis

20 – Tendo sabido que a sobrinha viúva Júlia De Maman Astolfi11, residente no município de Encantado, encontrando-se há alguns dias
internada no Hospital Sta. Teresinha da Linha Onze e que precisou submeter-se a uma cirurgia, que seria de hérnia em estado avançado e
perigoso, resolvi esta manhã tomar o ônibus da “linietta”, de Guaporé-Cáscara, às 5h35min, chegando na onze às 6h50min. De condução
................................................................................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Fiz a barba ................................................................................................................................................................................................. 700 réis
– Tomei o café da manhã no Hotel do Comércio ..................................................................................................................................... 2.000 réis
– Às 8h fui ao hospital visitar a sobrinha Júlia, que me disse estar um pouco melhor e que esperava entrar em convalescença, pois fazia 15
dias que havia sido operada. Às 10 horas me retirei.
– Às 10h30min, fui a Linha 10ª. Em visita à filha Albertina e seu marido Ermindo; almocei com eles.
– Às 15h, parti e fui novamente visitar a sobrinha doente.
– Às 16h, despedi-me e parti para casa. De despesas na décima ........................................................................................................... 2.300 réis
– De condução para casa ......................................................................................................................................................................... 5.000 réis

11

Júlia, viúva de Antônio De Maman, comerciante na Linha Colombo e um de seus primeiros moradores, nascida em La Valle Agordina, Belluno, Itália, em 31
de julho de 1869, era filha dos imigrantes Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.

23 – De um jovem caxiense de nome [em branco] da firma do Sindicato, comprei duas mudas de macieiras, uma chamada deliciosa, a outra
[em branco], mais duas mudas de videiras de nome piróvano e duas de peverella.
– Mandei comprar caninha do vizinho compadre Longo ........................................................................................................................... 500 réis
– Domingo. Dia extremamente frio.

24 – Frio intensíssimo e céu nebuloso todo o dia, como ontem.
– Essa tarde, às 16h, veio o nosso ex peão Hermínio Andretta em busca de trabalho a 3.500 à jornada.

25 – Hermínio trabalhou todo o dia.
26 – Hermínio trabalhou todo o dia.
27 – Hermínio trabalho todo o dia.
28 – Hermínio trabalhou todo o dia.
– O filho Onésimo pagou por conta [do trabalho] ................................................................................................................................. 10.000 réis
27 – Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um litro de petróleo, que paguei ....................................................................... 1.800 réis
– Outras despesas em Casca .................................................................................................................................................................... 2.800 réis

30 – Domingo. Veio visitar-nos o cunhado Augusto Piaia, com o qual fui a Casca.
– Almocei no Taffarel; paguei ................................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Outras pequenas despesas ...................................................................................................................................................................... 800 réis
– Fiz a barba no Deitos ................................................................................................................................................................................. 600 réis

31 – Veio visitar-nos o ex peão Pietro Polli.

Agosto - 1939
1.º – Hoje veio Ottavio Busato buscar os quatro porcos que vendemos à Cooperativa de Produtos Suínos de Dois Lajeados, os quais pesaram:
um, 91 Kg; outro, 93 kg ½; outro,102 kg ½; outro,130 kg. Total: 417 Kg
– Como recebi, há alguns dias, do Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre em resposta a uma minha carta na qual lhe pedia que, por favor,
intercedesse a meu favor junto ao Régio Governo Pátrio a fim de obter alguma compensação, uma gratificação, pelo serviço como
correspondente Consular, sob sua jurisdição, por mais de 28 anos, cuja resposta me aconselhava a fazer, sobre o assunto, um pedido, uma
instância ao Ministro Exterior de Roma e dar-lhe a conhecer as minhas benemerências, assim, diante da minha incapacidade de proceder
tal instância, pensei em dirigir-me a São Domingos e solicitar esse trabalho e fazer-me uma cópia ao Rev. Pe. Giovanni Benvegnù.
Assim, hoje montei a cavalo e, às 12h, estava em São Domingos. À tarde, pude visitar o dito padre a quem mostrei a carta do cônsul e
“algumas notas biográficas da minha pessoa”, para serem corrigidas nos seus muitos erros ortográficos, etc.
O Rev. me recebeu com toda a consideração e prometeu que me ajudaria de bom grado. A viagem até São Domingos a fiz na companhia de
Emílio Tretto. Passagem do rio12 ................................................................................................................................................................ 300 réis
– Ao meio-dia almocei nos irmãos Cerbaro. Paguei ............................................................................................................................... 1.000 réis
– Deixei o cavalo com o amigo Primo Scartazzini 13 que o soltou no potreiro.
– Pequenas despesas, isto é, vinho com o Professor Frederico Benvegnù, cigarros e fósforos .............................................................. 1.000 réis

2 – De manhã, o tempo dava sinais de mudança, de chuva próxima. Assim, resolvi mandar selar o cavalo e partir para casa. Antes, porém,
fui me despedir do Rev. Pe., que me prometeu que enviaria a carta para o Ministério do Exterior e a cópia [para mim], logo depois das festas
de São Domingos. Paguei a conta no hotel, que foi de 5.000 réis, incluindo o jantar, a cama, o café da manhã e um trago de cana
................................................................................................................................................................................................................... 5.200 réis
– Passagem na balsa .................................................................................................................................................................................... 300 réis
– Caninha no Cavalescki .............................................................................................................................................................................. 400 réis
– Almoço no Taffarel ................................................................................................................................................................................. 1.600 réis
– Pasto para o cavalo .................................................................................................................................................................................. 400 réis
– Cigarros toscanos (charutos) ................................................................................................................................................................... 400 réis

4 – A primeira hora de hoje, a filha Estér deu à luz, normalmente, a uma menina, a quem o pai deu o nome de Neiva Maria.
5 – Recebi do sobrinho Luiz Dall’Acqua F.º os 5.000 réis que me enviou a filha Itália e que corresponde à parte restante que me devia Pietro
Damian pelo Brasão de família.
– Mandei a filha Clélia buscar e pagar a piladura de 71 quilos de arroz, à razão de 100 réis o quilo no Josué Rizzatto. Total pago: .... 7.100 réis

6 – Domingo. Hoje, às 7h fui a Cáscara. Depois de assistir a primeira missa, o desjejum no Taffarel com uma rica tripada .............. 1.800 réis
– Vinho no Bonamigo .................................................................................................................................................................................. 200 réis
– Comprei tinta no Bonamigo ...................................................................................................................................................................... 400 réis
– Vinho no Pizzolatto ................................................................................................................................................................................... 400 réis
– Paguei a Pietro Calletti o restante que devia por tinta branca ............................................................................................................. 1,000 réis

9 – Hoje postei para a Itália uma carta à Casa Libreria di Salvator U. Domino, Em Palermo, rua Roma, 226. Paguei de registro ........ 1.300 réis
– Pelo recibo de A.R. ................................................................................................................................................................................. 1.300 réis

12

Rio São Domingos, na divisa Casca - São Domingos do Sul, de balsa.

13

Primo Scartazzini, amigo de Dall'Acqua; foi escriturário e gerente do Banco Pelotense em Guaporé.

– Enviei hoje, pelo Correio de Vila Cascara, a importância de 270.000 réis destinada ao Banco francês e italiano para a América do Sul, para
que o mesmo a envie à casa Libreria di Salvatore U. Domino, de Palermo. Paguei entre registro A.R. e a porcentagem ..................... 4.400 réis
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet por um quilo de café ............................................................................................... 4.500 réis
– Por um quilo de açúcar .......................................................................................................................................................................... 1.600 réis
– Por 500 g de preguinhos de 12X12 ........................................................................................................................................................ 2.000 réis
– Por duas sardinhas em salmoura .............................................................................................................................................................. 200 réis
– Por uma garrafa de vinho no Bonamigo .................................................................................................................................................... 500 réis
– Por quatro charutos toscanos ................................................................................................................................................................... 400 réis

13 – Domingo. Hoje, em Casca, entreguei ao Professor Stanislao Schabuovski o Relatório Municipal de Guaporé, de 1912, com a promessa
de que me seja restituído após a consulta ao mesmo; mais, entreguei-lhe também o atestado no qual eu declaro que fui examinar sua escola,
por ordem do intendente daquele tempo, Sr. Lucano Conedera, em 26 de novembro de 1911.
– Hoje almocei no Hotel Familiar de segundo Viccari .............................................................................................................................. 2.000 réis
– No mesmo, pedi uma garrafa de vinho que tomei com o amigo Humberto Ben
– Lembro que gastei por vinho, no Taffarel ................................................................................................................................................. 200 réis
– E no Bonamigo uma garrafa de vinho ....................................................................................................................................................... 500 réis
–A filha Clélia foi ao A. Beal, na Linha 16ª, comprar Laranjas ................................................................................................................... 2.500 réis

15 – Comprada do compadre Clemente Longo uma arroba de erva-mate .......................................................................................... [embranco]
16 – Fiz a barba no Pietro Maccarini ........................................................................................................................................................... 600 réis
– Vinho ......................................................................................................................................................................................................... 600 réis
– Quatro toscanos ........................................................................................................................................................................................ 400 réis
– Selos, no correio ..................................................................................................................................................................................... 1.000 réis

17 – O ferreiro Augusto Calletti ajustou as quatro rodas pela Importância de .................................................................................... 15.000 réis
18 – Comprada carne de rês de Leopoldo Domeneghini, 5 kg ½, a 1.000 réis o quilo, importando ...................................................... 5.500 réis
– O filho Onésimo foi buscar 70 mudas de videiras, compradas do Clemente Longo, a 300 réis cada uma.

19 – Sábado. Fui a Casca, comprei no Pedro Charnobay uma garrafinha de tinta [para escrever] “sardinha” (200 gramas) por ...... [em branco]
– Paguei a Clemente Longo a erva-mate comprada no dia 15 do corrente ............................................................................................ 8.000 réis
– Comprei no Taffarel uma garrafa de cachaça ........................................................................................................................................ 1.000 réis
– Outras despesas ........................................................................................................................................................................................ 800 réis

20 – O filho Onésimo foi ao Leopoldo Domeneghini arrumar as contas que tínhamos com ele; foram incluídos os 7.000 réis que devíamos a
Andretta, que nos tinha autorizado a entrega-los a Leopoldo D. Onésimo pagou também os 5 kg ½ de carne comprada em 18 do corrente.
– Chuva fria durante todo o dia.

21 – Chuva fria durante todo o dia.
De transporte .................................................................................................................................................................................... 2.684,010 réis

Segue o nº XXIII (23)

