
 

 

 

Caderno 23 

         De 23/08/1939 até 30/12/1939 

 

 

 

 

 

 

Agosto - 1939 
 
– De transporte ................................................................................................................................................................................ 2.661,710 réis 

23 – Comprei selos por ............................................................................................................................................................................ 1.000 réis 

– Comprei chocolate ................................................................................................................................................................................ 1.000 réis 

– Um pacote de fósforos no Otávio Busato ............................................................................................................................................ 2.000 réis 

– Um pacote de fósforos no Romano Zanchet ....................................................................................................................................... 1.700 réis 

– Fiz cortar a barba ..................................................................................................................................................................................... 600 réis 

– Outras pequenas despesas ................................................................................................................................................................... 1.100 réis 

26 – O filho Onésimo pagou o trabalhador Hermínio Andretta por 9 ½ dias de trabalho na roça a 3.500 rs. diários, a importância de ...... 33.250 réis 

– O carteiro Miro Pezzutti, por minha ordem, pagou para mim na Coletoria Estadual de Guaporé, pelo corrente exercício, conforme o número 

do recibo 681, a importância de ............................................................................................................................................................. 67.500 réis 

– Pelo trabalho do carteiro ....................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

27 – Vieram visitar-me Aldo Mantovani e Heitor Falcão; presenteei o primeiro com cerca de 200 selos usados e recebi cerca de 30 ou talvez 

40. 

31– Sendo, hoje, o último dia que o Padre Aneto Bogni1 permanece em Casca, transferido que foi por seus superiores a Guaporé2, os 

paroquianos quiseram oferecer-lhe um jantar ao qual compareceram 125 pessoas.  

– Entreguei ao filho Onésimo ................................................................................................................................................................... 5.000 réis 

 

 

Setembro - 1939 
 

1º – O Padre Aneto Bogni, acompanhado por cerca de 30 pessoas, partiu para seu novo local de sacerdócio, em Guaporé. 

2 – Fui a Casca, fiz a barba no Maccarini ................................................................................................................................................... 600 réis 

– Almoço no Taffarel ............................................................................................................................................................................... 1.800 réis 

– Cigarros .................................................................................................................................................................................................... 200 réis 

– Vinho no P. Zonatto ................................................................................................................................................................................. 600 réis 

– Por um n.º do Correio do Povo ............................................................................................................................................................... 400 réis 

– Por esmola a um infeliz ........................................................................................................................................................................ 1.000 réis 

                                                             
1 O Padre Aneto Bogni nasceu em Lombardore (Torino- Itália) no dia 28 de dezembro de 1890 e foi ordenado sacerdote Carlista no dia 29 de maio de 1915 no 

Seminário Diocesano de Ivera. Convidado pelo amigo e conterrâneo Padre João Constanzo, aceitou unir-se os imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Aos 

31 de março de 1921 foi nomeado vigário da paróquia de São Luiz de Casca, que na época compreendia, além de Casca e Evangelista, as localidades de Vila 

Maria, Montauri, São Domingos do Sul, Vanini e Santo Antônio do Palma.  

      Enfrentou muitas dificuldades, fazia seu atendimento religioso sempre a cavalo, atendendo a uma grande quantidade de capelas, sem receio de enfrentar 
frios intensos e dias chuvosos em estradas de difícil acesso. Sacrificou boa parte de sua vida na obra da construção da Igreja Matriz de Casca, que foi iniciada 
por ele e inaugurada em 14 de abril de 1929. Exercia simultaneamente as funções de pároco e mestre de obras.  
      Em 1939, foi transferido para a paróquia de Cotiporã, em 1942 para Nova Bassano e a partir de 1943 para Protásio Alves (atualmente Nova Prata) onde 
veio a falecer em 1950 enquanto oficiava as funções da Ressurreição do Senhor no Sábado Santo, no dia 08 de abril. Os restos mortais do Padre Aneto Bogni 
encontram-se na Igreja Matriz de Casca, obra que orgulha o município de Casca e de toda região.   
2 Engano de Dall’Acqua. A transferência do Pe. Aneto deu-se para Cotiporã, município não muito distante de Casca. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida do Padre Aneto Bogni 

Padre Aneto Bogni fez parte da história de Casca e região. Mas acima de tudo, foi elemento fundamental na construção da Igreja Matriz de Casca 

 

5 – Terça-feira – Fui a Casca; paguei pequenas despesas em vinho, cigarros e fósforos ......................................................................... 800 réis 

– Por um jornal Correio do Povo ............................................................................................................................................................. 1.000 réis 

8 – O filho Onésimo comunicou-me que, durante esta semana, fez três dias de trabalho no moinho de Guerino Busato em Casca, a razão de 

... réis ao dia, num total de .................. 

10 – Hoje, inauguração do Grupo Escolar de Casca; presentes o Sr. Prefeito de Guaporé e muitos convidados do distrito de Vila Maria, São 

Domingos e Mauá, além do nosso distrito. Houve um magnífico banquete no salão da igreja de Casca. Malgrado o tempo, que prejudicou 

um pouco a festa, o êxito foi ótimo, tanto moral, como financeiro. 

– Hoje, paguei pelo banquete ................................................................................................................................................................. 2.000 réis 

– por um bilhete da rifa ........................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– por um cartão postal do prédio do grupo escolar .................................................................................................................................. 500 réis 

– por bebidas .............................................................................................................................................................................................. 800 réis 

– pela cama no Taffarel ........................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– por meia garrafa de vinho no jogo [de cartas] ........................................................................................................................................ 300 réis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – Segunda-feira. Pelo café da manhã no Taffarel .............................................................................................................................. 1.000 réis 

O grupo escolar, já concluído. Dall'Acqua anotou na própria foto as dimensões que caracterizaram a obra: comprimento, 18m; 
largura, 12m; altura interna, 4m. V. Cascara (Cascara foi o nome com que a vila foi denominada por um certo tempo). 

 



– Por fósforos ............................................................................................................................................................................................... 400 réis 

12 – por selos, no Correio .......................................................................................................................................................................... 400 réis 

– Por caninha ............................................................................................................................................................................................... 400 réis 

– O filho Onésimo tratou com dois nacionais3, um dos quais é Luís Martins, o roçado da capoeira, a fim de plantar milho, pela importância 

de 22.000 réis. 

13 – Hoje, ao meio dia, Luís Martins e seu companheiro terminaram o roçado da capoeira, conforme tratado, e já pagos ........... 22.000 réis 

14 – Quinta–feira. Aos 10 m, minha esposa Marina teve um mal-estar, uma dor no fígado; ela disse que deveria ser uma congestão do 

fígado. A dor continuou no restante da noite e todo o dia. Eu propus procurar providenciar o melhor recurso, ou seja, chamar o médico ou 

procurar o farmacêutico, mas ela disse que, como já tivera o mesmo mal outras vezes sem o recurso médico, o superaria também dessa 

vez4. À noite, como a dor não tivesse passado e também a seu conselho, mandei o filho Onésimo ao farmacêutico que, depois de ouvir do 

que se tratava, forneceu-lhe dois medicamentos de uso interno, um (150 g), líquido; outro, em pó. O líquido para ser tomado a cada duas 

horas, uma colher. A primeira colher foi tomada às 20h. À meia-noite, mais ou menos, adormeceu. O sono durou 15 minutos. Assim passou 

a noite até a manhã do dia 15, dormitando, acordando, com uma pequena e sensível melhora. 

15 – Sexta-Feira. Hoje, a esposa continuou com o mesmo mal-estar, tendo, ademais, febre. Durante a noite, a dor não cessou. 

– Hoje o filho Plínio, no seu retorno a casa em Casca, deixou-nos, por conta do trabalho que fez o outro filho, seu irmão, Onésimo na Canônica 

de Casca .................................................................................................................................................................................................. 50.000 réis  

16 – Sábado. Fui a Casca para informar-me com o farmacêutico Gaetano Campetti quando viria da Linha Onze o Dr. Engel5. Respondeu-me 

que viria no dia 1.º do mês de outubro. 

– Comprei um n.º do Correio do Povo, que paguei ..................................................................................................................................... 400 réis 

– Paguei por pequenas despesas .............................................................................................................................................................. 1.700 réis 

– Carne no Albino Pedot, 2 kg a 1.500 réis ............................................................................................................................................... 3.000 réis 

– Hoje, veio de Vila Maria o filho Ovídio 

– A mulher continua mal; terminaram os remédios comprados na noite do dia 14, com poucos resultados de melhora, assim, resolvemos 

de, amanhã, se não se agravar seu estado durante a noite, partir para a Linha Undécima, para uma consulta médica. Passou a noite sem 

qualquer melhora, lamentando-se e gemendo a cada pouco. E como ela não tem esperança de melhoras porque não pode obrar e já faz 

oito ou nove dias que o corpo não funciona, ainda que nada coma, pois não tem apetite, apenas toma um pouco de leite, assim, na manhã 

do dia 17, resolvemos embarcar na linietta6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assim eram as liniettas 

Está é a imagem daquela que foi a 

primeira linietta em Guaporé. 

Fonte: prati.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17– Domingo. Às 6h partimos para a Linha Onze aonde chegamos às 7h30min. Paguei de condução para nós .............................. 10.000 réis 

                                                             
3 O termo nacionais era usado para indicar pessoas de nome luso. 
4 Para marcar a importância do fato, Dall’Acqua registra- o com tinta vermelha, e, com tinta azul para escrever a data da anotação e as palavras: congestão 

do fígado, Onésimo e as cifras 150 g e 15. No decorrer de todo o caderno também usa tinta vermelha para anotar nomes próprios, importâncias, somas e 

outros fatos relevantes. 
5 Dr. Felix Engel Filho, nascido em 12 de dezembro de 1896 em São Pedro do Sul, RS. Foi para Guaporé em 1929. Faleceu em São Leopoldo, RS, em 10 de 
dezembro de 1980. 
6 No original, “camion della linietta”. Era um automóvel adaptado para transporte de número maior de passageiros, com filas de assentos inteiros, porta de 
entrada em cada fila e uma lona enrolada no teto e rebaixada até a porta em caso de chuva ou para proteger o passageiro do sol. A “linietta” citada pertencia 
ao Sr. Giggetto (Luisinho) Girotto, de apelido Birel, morador da Linha Colombo, Guaporé. A linietta fazia o percurso Guaporé–Vila Maria. (Informação de Elsa 
Astolfi Braga, Novo Hamburgo) 



– Fomos diretamente ao Hospital Santa Teresinha, onde a mulher teve a primeira consulta do dia com o Dr. Engel, que diagnosticou uma 

cólica de fígado e intestino 

– A consulta foi breve, pois o Doutor tinha de viajar a Guaporé. Passou a receita para o farmacêutico Pelegrino Campetti, que logo trouxe 

para a esposa duas garrafas de remédios. Foi destinado a ela um quarto pequeno, com uma só cama, onde se deitou, pois que estava 

descomposta pelos solavancos do ônibus durante os 21 quilômetros transcorridos na manhã. Às 9h, o farmacêutico lhe aplicou uma injeção 

em cada braço. 

– Às 8 horas, tomei café no Hotel do Comércio do Zamprogna, Paguei ................................................................................................ 2.000 réis 

– Por dois cafés, para mim e a esposa, apenas chegados à Linha Onze, no Hotel Assoni ..................................................................... 5.000 réis 

– Por uma caninha ................................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– Às 11h, com o genro Ermindo, fui à sua casa, onde almoçamos junto à filha Albertina. 

– Às 13h, com a filha, sob chuva, retornei à Linha Onze, pois havia prometido à esposa que às 14h estaria de volta. 

– Na viagem, paguei por vinho ..................................................................................................................................................................... 500 réis 

– Como a esposa me disse que não haveria inconveniente em ficar sozinha, aconselhou-me, até para evitar maiores gastos, que, ainda na 

linietta, eu retornasse a casa. Assim, às 15h30m embarquei e cheguei a casa às 16h50m. 

– Condução e outros gastos ...................................................................................................................................................................... 5.500 réis 

– Antes de deixar a esposa, comprei-lhe um par de chinelos de lona..................................................................................................... 5.000 réis  

– Deixei-lhe, para pequenas despesas, eventualmente, necessárias .................................................................................................... 20.000 réis  

18 – Recebi carta da filha Albertina, da Linha Onze, comunicando que sua mãe estava um pouco melhor e que a última noite a passou quase 

toda dormindo.  

20 – Na data de hoje, recebi carta da esposa, comunicando-me que se encontrava um pouco melhor.  

– Fui a Casca. Por pequenas despesas .................................................................................................................................................... 1.000 réis  

– Por uma correspondência ao Régio Cônsul em Porto Alegre para que a encaminhe ao Real Ministério de Assuntos Estrangeiros em Roma, 

com uma sua recomendação a meu favor. Registro n.º 377 ................................................................................................................. 1.000 réis  

– Por selos, no correio .............................................................................................................................................................................. 1,000 réis  

– Por um pacote de velas espermacete, no Zanchet ............................................................................................................................... 2.800 réis  

– Por um novelo de barbante estrangeiro ................................................................................................................................................ 2.000 réis  

21 – Recebi carta do filho Plínio, na qual escreve que sua mãe, no hospital da Linha Onze, mostra sensível melhora. 

23 – Sábado. Hoje, logo após o meio-dia, o filho Onésimo partiu a cavalo para a Linha Onze, para saber como está a saúde de sua mãe.  

– Fui a Casca. Fiz a barba ............................................................................................................................................................................. 600 réis  

– Por um nº do Correio do Povo .................................................................................................................................................................. 500 réis  

– Por dois cigarros toscanos ........................................................................................................................................................................ 200 réis  

– Por vinho ................................................................................................................................................................................................... 400 réis  

24 – O filho Onésimo retornou da Linha Onze às 20h30m e contou que sua mãe deixou o hospital anteontem, dia 22 e foi para a Linha 

Décima, na casa de sua filha Albertina e que havia terminado o tratamento com as injeções e que estava, felizmente, melhor. Como, porém, 

soube que o filho Bruno7 da nossa filha Itália, da Linha Colombo, por causa de uma incurável doença sucumbiu à fatalidade, sendo o seu 

enterro amanhã, pensou em embarcar, com a filha Albertina para a Linha Colombo e assistir o sepultamento do netinho Bruno, transferindo 

a sua vinda a casa para o dia 26.  

– O filho Onésimo entregou para sua mãe, para a viagem à Linha Colombo, [a importância] que eu lhe havia dado para a viagem [de retorno] 

................................................................................................................................................................................................................. 10.000 réis  

25 – A filha Anita, chamada por Luís Dall’Acqua F.º, foi ajudá-los no trabalho com os porcos. Trabalhou até às ..... da noite. Meia jornada.  

26 – A filha Anita trabalhou hoje no seu tio Luís. Uma jornada.  

– O filho Ovídio, embarcou no ônibus de Pacifico Parizzi, nesta tarde, às 18h, para Vila Maria, onde torna a trabalhar junto ao irmão Alcides. 

Ficou junto a nós 10 dias, pois que veio de Vila Maria no dia 16 do corrente para ser padrinho de batismo da última filhinha, Neiva, da nossa 

filha Estér. Na Segunda-feira deveria ter voltado para Vila Maria, porém ficou doente de gripe e somente hoje pode retornar.  

– Minha esposa Marina retornou a casa esta tarde, às 18h30m, cansada, exausta pela viagem à Linha Colombo aonde havia ido para o 

sepultamento do netinho Bruno, filho de nossa filha Itália. A mulher saiu do hospital da Linha Onze no dia 22 do corrente, onde ficou seis 

dias, isto é, desde o dia 17, e três dias na filha Albertina, que não pode acompanhar sua mãe à Linha Colombo, por motivo de força maior. 

A esposa retornou, mas não tão bem de saúde.  

– As despesas para a cura não representariam grande coisa, e se gastaria até de boa vontade quando o resultado fosse eficaz! Mas quando 

o gasto é elevado e o êxito pequeno fica-se cético e descontente. Eis as despesas:  

– De condução, viagem de ida ................................................................................................................................................................ 10.000 réis 

– Viagem de retorno ............................................................................................................................................................................... 10.000 réis 

– Seis dias de hospital ............................................................................................................................................................................. 36.000 réis 

– Honorários médicos ............................................................................................................................................................................. 15.000 réis 

– Despesas de farmácia .......................................................................................................................................................................... 85.000 réis 

– Extraordinárias ..................................................................................................................................................................................... 15.000 réis 

                                                                                Total: ..... 71.000 réis 

– Eis a tal congestão do fígado, que se não tivesse outras consequências e se a esposa estivesse discretamente bem, não me importaria 

tanto, já estou habituado às adversidades e às dívidas.  

                                                             
7 Bruno, era o 12º filho de José e Itália Dall’Acqua, nascido em 8 de março de 1939, o segundo a falecer na primeira infância. 



– A esposa trouxe consigo a netinha Carmen,8 filha do genro José Astolfi. 

– Compramos do compadre Clemente Longo 4 kg de erva-mate ........................................................................................................... 2.000 réis 

30 – Sábado. Hoje, o Sr. Aristides Bernardi, subprefeito de Cáscara, me emprestou de sua espontânea vontade 150,000 réis, com minha 

promessa de restituí-los na primeira semana do próximo mês de outubro. 

– Hoje, restituí à filha Estér os 150.000 réis que me havia emprestado: 100.000 réis há pouco tempo e 50.000 há mais de um ano. Os 

primeiros estão registrados no mês de agosto deste ano ..................................................................................................................... 50.000 réis 

De transporte .................................................................................................................................................................................... 3:069.460 réis 

 

 

Outubro - 1939 
 

1.º – Domingo. Conforme determinação prévia, esta tarde, às 17h, chegou Pacífico Parizzi com seu caminhão para buscar o genro Vitório, 

a filha Estér, sua esposa, e toda a sua família para transportá-los, esta tarde, até Vila Maria e, amanhã, para Taquara Azul, aonde vão se 

estabelecer. 

– Vieram no caminhão do Parizzi os filhos Ovídio e Alcides. Este último disse que amanhã partirá para Taquara Azul no caminhão do Pacífico. 

Eu, em vista dessa circunstância, solicitei-lhe, sendo possível, que quando chegue a Passo Fundo, leve ao Humberto Busato, filho de 

Girolamo, 100.000 réis por conta do título definitivo que recebi na Repartição de Terras e Colonização daquela cidade, que me foi enviado 

em 28 do passado mês de setembro. 

– Ele prometeu-me que, podendo, entregará. Assim, Alcides e Ovídio partiram no caminhão de Pacifico, junto à irmã Estér e família, às 

18h30m, debaixo de chuva. 

7 – Sábado. Hoje fui a Casca e recebi do Sr. Aristides Bernardi, subprefeito, a minha subvenção do último trimestre, julho, agosto e setembro 

do corrente ano, correspondente a 288.000,00 réis, dos quais, deixei-lhe 150.000, que por sua oferta e bondade me emprestou no dia 30 

de setembro p.p. 

– Entreguei ao subprefeito pelo favor de ter-me trazido de Guaporé a minha subvenção trimestral que me compete como fiscal municipal 

aposentado ............................................................................................................................................................................................... 5.000 réis 

– a Romano Zanchet, por cinco caixas de fósforos ................................................................................................................................... 1.000 réis 

– a Fioravante Bonamigo, por dois Kg de carne de boi a 1.300 réis ........................................................................................................ 2.600 réis 

– a Mosé Pelizzon, por carne de boi ......................................................................................................................................................... 3.000 réis 

– a Domingos Taffarel, despesa no hotel .................................................................................................................................................. 4.500 réis 

– a Clemente Longo, por 70 mudas de parreira a 300 réis cada uma ................................................................................................... 21.000 réis 

– a Hugo Busato, por um machado de aço ............................................................................................................................................. 16.000 réis 

– a Pedro Charnobay, por 200gr de cola (Sardinha) ................................................................................................................................. 3.000 réis 

– a Vitório Canton, por compostura de calçados ..................................................................................................................................... 9.000 réis 

– a Pedro Zonatto, por vinho ....................................................................................................................................................................... 400 réis 

– a Pedro Pizzolatto, por vinho ...................................................................................................................................................................... 400 

réis 

– a Bonamigo, por cigarros .......................................................................................................................................................................... 400 réis 

– a Pietro Maccarini, por uma barba ........................................................................................................................................................... 600 réis 

– a Segundo Viccari, por um n.º do Correio do Povo e vinho .................................................................................................................. 1.100 réis 

8 – A Ângelo Bertollo, o filho Onésimo pagou por conserto de ferramentas ....................................................................................... 10.000 réis 

13 – A mulher comprou de um mascate oito envelopes de sementes de verduras a 400 réis cada um ............................................... 3.200 réis 

– A mulher comprou de Clemente Longo uma vassoura ao preço de ..................................................................................................... 2.000 réis 

– A mulher pagou a Romano Zanchet a despesa que fez a filha Clélia em 11 do corrente na importância de ...................................... 7.700 réis 

– Comprou também selos no correio ....................................................................................................................................................... 2.800 réis 

15 – Domingo. Hoje, paguei a Pietro Calletti pelo trabalho feito por seus filhos de apertar os quatro aros da carroça .................... 15.000 réis 

– Vinho ......................................................................................................................................................................................................... 800 réis 

– Oferta na igreja ...................................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– Doces para as crianças .............................................................................................................................................................................. 300 réis 

– Veio o genro Ermindo Fontana perguntar se poderíamos mandar a filha Clélia para dar assistência à sua esposa Albertina, que não se 

encontra bem de saúde. 

16 – Hoje, às 7h10m, a filha Clélia embarcou na linietta para ir à Linha Onze, junto à sua irmã Albertina, que precisa de assistência. Entreguei-

lhe ............................................................................................................................................................................................................. 1.000 réis 

– Comprei e paguei do compadre Clemente Longo uma arroba de erva-mate, ao preço de ................................................................. 8.000 réis 

18 – Entreguei à esposa para pequenas despesas ................................................................................................................................... 5.000 réis 

22 – Domingo. Na igreja, como oferta ........................................................................................................................................................ 500 réis 

– Almoço no Hotel Viccari ......................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– Extraordinário ........................................................................................................................................................................................... 700 réis 

                                                             
8 Carmen, nascida em 19 de agosto de 1935, contava quatro anos e permaneceu com os avós até janeiro de 1940. Carmen faleceu em 14 de maio de 2019 no 

Rio de Janeiro, onde residia.  



23 – Segunda-feira. Como ontem, dia 22 do mês de outubro do corrente ano, expirou o 

tempo do contrato que eu, com a esposa havíamos feito com o Sr. Ernesto Minuscolli, da 

venda que nós lhe havíamos feito de 150 pinheiros de nossa propriedade e não os tendo 

cortado no prazo de três anos e meio da data de 22 de abril de 1936, conforme reza a 

escritura pública feita naquela data e, hoje, conforme nossos direitos, mandei o filho 

Onésimo, com duas testemunhas (Pietro De Zorzi e Fioro Mognol), embargar o abate de 

eventuais pinheiros que ainda estejam em pé, dos 150 que havíamos vendido ao mesmo Sr. 

Ernesto Minuscolli. 

27 – Hoje, com o amigo Pietro De Zorzi, acompanhei à última morada, isto é, à sepultura, 

Enrico Cassonatto, falecido ontem na Linha 16.ª deste município. 

– Paguei de vinho, no Danoluzzo .................................................................................... 400 réis 

– Despesa ..................................................................................................................... 1.000 réis 

28 – Sábado. O filho Onésimo assistiu, como sócio, à reunião da Cooperativa Comercial São 

Luís, na casa do Sr. Giuseppe Faotto, da Linha Caxias (18.ª). 

– Cessou de viver hoje, às 11h, de um ataque apoplético, o amigo Antônio Bramatti. 

 

 

 

 

 

 

 

30 – Enviei ao genro Luís Busato, em Curitiba, o seguinte telegrama: 

Lubus – Curitiba–Respeito–Vitctorino–nada–arrumei–Dall’Acqua. 

– Oito palavras ......................................................................................................................................................................................... 4.000 réis 

– Almoço no Viccari ................................................................................................................................................................................. 2.500 réis 

– Charutos e vinho no Bonamigo ............................................................................................................................................................... 800 réis 

31 – Recebi a visita do advogado Sr. Antônio Prestes Müller, de Soledade. 

De transporte ................................................................................................................................................................................... 3:356,160 réis 

 

 

Novembro - 1939 
 

4 – O filho Onésimo deu a Pietro Domeneghini, pelo trabalho de roçar a capoeira em outubro, ao preço de ................................... 20.000 réis 

– Hoje postei no correio três cartas, uma para Guaporé, outra para Caçador e outra para Curitiba ..................................................... 1.000 réis 

– E por pequenas despesas ......................................................................................................................................................................... 500 réis 

6 – Esta tarde, recebi por meio da linietta uma cartinha da filha Clélia, da Linha Décima, comunicando que sua irmã Albertina não se 

encontrava muito bem, que tinha sofrido uma cólica de fígado e que seu marido tinha saído para chamar o médico; depois de uns 15 minutos 

recebi um fonograma da Clélia, enviado por meio do Sr. Romano Zanchet, comunicando que o estado da Albertina se agravara. Eu e a esposa 

resolvemos fazer amanhã uma visita para conferir a gravidade do fato. 

– Esta tarde, o filho Onésimo foi ao Pieretto De Zorzi pedir-lhe emprestados 30.000 réis por poucos dias. 

– Hoje, às 15h, veio um jovem de nome Hildo Campos oferecer-se como peão e acertou com o filho Onésimo, como experiência, por 

40.000 réis mensais. 

– O dito peão diz que veio de Castro Alves, município de Antônio Prado, mas que é de Caxias. 

– Hoje tivemos a visita de Marietta Busato, mãe do meu genro Maximino, a qual reside em Caçador, Santa Catarina. 

7 – Esta manhã, eu minha esposa, às 6h15m, embarcamos na linietta sob uma forte chuva, e fomos à Linha 10ª visitar a filha Albertina, 

aonde chegamos às 10h, sempre com chuva. Encontramos a doente um tanto melhor do seu mal e como, no momento, não havia perigo, 

resolvi, à tarde, retornar à casa e deixar a esposa com a filha por alguns dias, pois, conforme o andar da doença, seriam tomadas outras 

medidas. De condução, para mim e a mulher, paguei ........................................................................................................................... 10.000 réis 

– Às 14h, parti [da casa] do genro Ermindo, a pé, até a Linha Onze, onde fiz cortar a barba ................................................................... 600 réis 

– Por vinho ................................................................................................................................................................................................... 400 réis 

– Por charutos .............................................................................................................................................................................................. 400 réis 

– Por doces .................................................................................................................................................................................................. 500 réis 

– Cheguei a casa às 17h. De condução .................................................................................................................................................... 5.000 réis 

– Deixei com a esposa, para seu retorno................................................................................................................................................. 10.000 réis 

10 – A esposa voltou da Linha 10.ª para onde havia ido comigo no dia 7 do corrente para ver como se encontrava a filha Albertina e, como 

ela já apresentava melhoras pensou em retornar a casa, aonde chegou às 18h15m. Gastos de condução .......................................... 5.000 réis 

11 – Despesas em Casca .......................................................................................................................................................................... 1.600 réis 

– Depois do meio-dia, em Casca, fiz um pouco de propaganda em favor do calendário da Cruz Vermelha Italiana para 1940. 

12 – Hoje, ao meio-dia, acertou-se com o peão Ramão Ribeiro ....... à razão de ......... mensais. 

Antônio e Júlia Bramatti, amigos de Ângelo Dall´Acqua em Casca. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 



15 – Hoje, a cavalo, fui a Parobé (17.ª) ver como está de saúde meu amigo e compadre Hilário Piccolotto, que, a minha chegada, já havia 

partido para Casca a fim de se internar no hospital. Então fui visitar a comadre Maria Piccolotto e a família, que encontrei desanimada e 

muito abatida pela grave doença do marido. Com o amigo Júlio Faotto, tomei um copinho de cachaça; outro para o Júlio. Em tudo .......... 600 réis 

– Voltei para casa às 11 horas. Depois do almoço, fui a Casca ver como estava o compadre Piccolotto, que encontrei no hospital, um pouco 

animado moralmente. Comprei um pacote de fósforos .......................................................................................................................... 2.000 réis 

– Vinho ......................................................................................................................................................................................................... 400 réis 

– O filho Onésimo recebeu de volta os 20.000 réis que o mesmo Onésimo havia entregado adiantadamente pelo trabalho de roçar a capoeira 

no dia 4 do corrente. Assim, da soma acima de ...... réis deve-se subtrair os 20.000 réis, resultando ......... 

16 – A pedido do professor ......., a quem não tive coragem de dizer não, junto com o sub -prefeito Sr. Aristides Bernardi e do Cabo de polícia, 

fui às 8h, isto é partimos para a Linha São Domingos para examinar os alunos daquela escola, terminando às 12h30m. Em seguida, tivemos 

um belo e gostoso almoço na casa do amigo Eugênio Gatto. Às 14h, de novo a cavalo, para assistir o exame da escola da [linha] Guavirova, 

sob a direção do professor Pietro .........., que terminou às 17h30m. Em Casca, gastei ............................................................................. 400 réis 

17 – Por uma carta ao cônsul, selo .............................................................................................................................................................. 400 réis 

18 – Sábado. Fui a Casca com a intenção de ir a Vila Maria por interesses [próprios] e também para assistir à solenidade da bênção da nova 

igreja, porém, como não havia condução, à tarde, retornei à casa. 

– Almocei no Hotel Viccari ........................................................................................................................................................................ 2.200 réis 

– Outros gastos ......................................................................................................................................................................................... 1.400 réis 

19 – O filho Onésimo entregou, antecipadamente, ao peão Ramão Ribeiro por conta cinco dias e meio de trabalho na roça ......... 10.000 réis 

– Hoje, no ônibus de Mauá, de Damo, parti de Casca – para onde fui esta manhã, a pé, do hotel Viccari, às 9 horas. Antes, tomei vinho ....... 400 réis 

– Pedi a Segundo Viccari, emprestados, 20.000 réis por uma semana, Chegamos a Vila Maria às 11h, durante a missa.  

– Paguei de condução ............................................................................................................................................................................... 3.000 réis 

– Hospedei-me na casa do filho Alcides. 

20 – Na Segunda-feira, consultei, no hotel de Generoso, o doutor oculista Eduardo Duarte, que me receitou um remédio para os olhos. Não 

cobrou nada pela consulta. Agradeci. Gastos durante o dia de ontem e de hoje ................................................................................... 1.500 réis 

21 – Dia de festa e muita gente. 

– Gastos com doces e em benefício da nova igreja .................................................................................................................................. 1.200 réis 

22 – Precisando fazer uma nova consulta com o oculista Duarte, não parti para casa. Às 16h fui, com o filho Alcides para a Segunda consulta. 

– O remédio receitado custou, na farmácia de Carlo Ceratto, pagos pelo filho Alcides .......................................................................... 5.200 

réis 

– Recebi de presente do filho Alcides meia dúzia de pares de meias. 

– Hoje gastei por um n.º do Correio do Povo .............................................................................................................................................. 400 réis 

– Por corte da barba ..................................................................................................................................................................................... 600 réis 

– Por três cafés e doces ............................................................................................................................................................................. 1.200 réis 

23 – Quinta-feira. Comprei de Vittorio Maroni, de Vila Maria, uma garrafa de caninha ........................................................................ 1.600 réis 

– Do filho Alcides, uma garrafa vazia ........................................................................................................................................................... 500 réis 

– Ontem à tarde, os filhos Alcides e Ovídio acertaram suas contas em relação ao trabalho da jornada da nova igreja. Ao filho Ovídio coube 

444.300 réis. 

– Por seu trabalho particular, 50.00 réis 

– Mais 32.300 + 15.000 = 47.300 réis 

Total: 541.600 réis 

– Dinheiro que me foi entregue no ato. 

– Eu e o filho Ovídio, depois das despedidas, partimos para casa. 

– De condução para os dois..................................................................................................................................................................... 10.000 réis 

– Além das contas feitas com data de 28 de março do corrente ano, com o filho Alcides, de Vila Maria, devo acrescentar o nosso débito com 

ele que, naquela data, era de 464.700 réis. 

– Pelo pagamento que ele fez ao Sr. Humberto Busato, de Passo Fundo, em meu nome, em 3 de outubro do corrente ano: 100.000 réis 

– Mais o dinheiro que me entregou para ser mandado à França em 17 de agosto do corrente ano: 50.000 réis 

Total: 794.700 réis 

– Aos quais devem ser descontados do nosso crédito que temos dele 1.500,000 réis 

– Nesta data, temos ainda o crédito de 705.300 réis 

– Hoje, restituí ao Sr. Segundo Viccari os 20.000 réis que recebi emprestados no dia 19 do corrente. 

– Comprei e paguei na farmácia de E. Mantovani um vidro de Pílulas de Vida ....................................................................................... 3.000 réis 

– Mais um vidro de Lysol ........................................................................................................................................................................... 5.500 réis 

– Por vinho no Viccari ................................................................................................................................................................................... 600 réis 

– Por charutos .............................................................................................................................................................................................. 400 réis 

25 – Esta noite, a 1h caiu uma assustadora saraivada de granizo, com fortíssimo vento, seguida de um dilúvio que durou duas horas, ou seja, 

até às 21h. A violência das pedras e seu tamanho, que durou cerca de 15 minutos, foi suficiente para arruinar todas as parreiras, o feijão e 

qualquer plantação da horta e da roça. Para o trigo, foi um desastre. 

– Entreguei a minha esposa ...................................................................................................................................................................... 5.000 réis 

– A Onésimo .............................................................................................................................................................................................. 1.000 réis 

27 – O filho Onésimo entregou adiantadamente, em função do débito que temos com a Cooperativa Comercial São Luís, da qual é sócio 

fundador, entregou, digo, ao Diretor, Sr. Enrico Caovilla a importância de ........................................................................................ 500.000 réis 



– Os 500.000 réis que o filho Onésimo pagou à Cooperativa Comercial de Casca é fruto do trabalho do filho Ovídio junto ao seu irmão 

Alcides e a isso se refere a página anterior, com data de 27 do corrente. 

– Paguei no correio, por selos ................................................................................................................................................................... 1.600 réis 

– Para pequenas despesas ........................................................................................................................................................................... 500 réis 

– Do dia 25 do corrente, quando choveu 20 horas contínuas, tivemos o Sábado 2 de dezembro, em que principiou a chover às 16h e 

continuou toda a noite, até a manhã de Domingo, dia 3. Às 7h do dia 3, começou de novo a chover fortemente e continuou até meio dia, 

quando cessou. Na Segunda-feira, às 10h, principiou novamente a chover forte, com acompanhamento de relâmpagos, trovoadas terríveis 

e a queda de raios. Às 16h cessou. 

De transporte .................................................................................................................................................................................... 3:952,960 réis 

 

 

Dezembro – 1939 
 

2 – Sábado. Principiou a chover fortemente às 16h e continuou todo o dia, até a manhã do dia 3. 

3 – Domingo. Às 7h, novamente, chuva com violência, até ao meio-dia. 

– Veio visitar-nos o filho Alcides, de Vila Maria. 

4 – Segunda-feira. Hoje, a esposa, o filho Alcides e o seu filhinho Angelin, às 8h30m, embarcaram no ônibus de Chapecó para Vila Maria. A 

esposa foi a Vila Maria para uma consulta com o Dr. Médico Eduardo Duarte. De condução pagou .................................................... 5.000 réis 

– Principiou de novo a chover com violência e forte temporal, com relâmpagos e trovoadas fortíssimas. Continuou a chover até às 

16h, depois cessou. 

– O dia continua sem chuva, porém, encoberto e nublado. 

5 – A temperatura baixou, um pouco fora do normal para esta estação. Quase, quase, parece-nos estar em princípio de inverno. Faz frio! 

– A inclemência do tempo impede a colheita do trigo, pois precisamos cortar cerca da metade do que foi semeado, que foi de dois sacos e 

meio, de oito quilos o saco. 

– Hoje fui ao moinho com 67 quilos de trigo, digo, buscar a farinha de 67 quilos. 

– Em Casca, na Casa Comercial de Romano Zanchet, comprei um lenço de bolso, pois, parti de casa sem nenhum. Custou .............. 1.300 réis 

– De jogo de trissete no Bonamigo, perdi, por vinho .................................................................................................................................. 900 réis 

– Outros gastos ......................................................................................................................................................................................... 1.300 réis 

6 – Quarta-feira. Hoje, às 15h, o peão Hildo Campos completou o mês de trabalho que se havia comprometido fazer, ao preço de 45.000 

réis o mês. Durante os 30 dias, recebeu diversas vezes, 3.200 réis, por isso nessa data, conta ainda com 41.500 réis. 

– Hildo Campos, nesta data, manifestou a o desejo de permanecer ainda um mês como peão. 

7 – Quinta-feira. Hoje, minha esposa, no caminhão de Pacífico Parisi, retornou de Vila Maria, aonde havia ido, com o filho Alcides, no dia 4 

do corrente mês. Em Vila Maria, a esposa fez uma consulta com o Dr. Eduardo Duarte, a respeito de seus males. O Dr. lhe fez a seguinte 

receita; Sodinfetol e vitamina B alternados. Não custou nada. 

– Pagou de condução ................................................................................................................................................................................ 5.000 réis 

8 – Sexta. Dei à filha Anita 1.000 réis ....................................................................................................................................................... 1.000 réis 

9 – Hoje, das 11h até às 18h20m, choveu torrencialmente. 

10 – Domingo. Fiz postar no correio, por meio do filho Ovídio, uma carta registrada para a Casa Libraria Domino, de Palermo (Itália), no 

sentido de reclamação, por não ter recebido a tempo e por inteiro a encomenda, feita no dia 8 de agosto do corrente ano, de 10 livros 

pedidos. A carta recomendada custou 3.800, posta na seguinte maneira: 

De registro ............................................................ 1.300 réis 

Pela receita A.R. ................................................... 1.300 réis 

Pela carta ............................................................. 1.200 réis 

     Total: 3.800 réis 

– Comprei e paguei, de Clemente Longo, uma arroba de erva-mate ...................................................................................................... 8.000 réis 

– Mais uma garrafa de cana ...................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

11 – Das 17h em diante, choveu continuamente e continuou à noite. 

– Esta manhã, a esposa ficou acamada mais uma vez, atacada de congestão do fígado. Durante todo o dia e a noite seguinte sofreu muito. 

12 – Terça-feira. Hoje também continua a sofrer, ainda que tenha experimentado uma pequena melhora. 

– Chuva intermitente e a temperatura sensivelmente baixa; poder-se-ia dizer que principia o inverno. 

– A mulher continua a sofrer, ainda que mostre uma sensível melhora, porém com uma forte dor de cabeça. 

13 – A enfermidade da mulher continua igual a ontem; forte dor de cabeça. 

– Finalmente o tempo, embora fresco, parece ter mudado para melhor. O sol deixa-se ver e parece que teremos um ótimo dia. 

– Hoje, o filho Onésimo me pediu permissão para casar-se. O matrimônio se efetuaria nos últimos dias do mês de janeiro de 1940. A noiva 

seria a filha de ............., de nome9. 

– Em Casca, vinho ....................................................................................................................................................................................... 300 réis 

– Três Instantinas que comprei e paguei no farmacêutico Mantovani, a 1.000 réis cada uma .............................................................. 3.000 réis 

                                                             
9 A noiva de Onésimo chamava-se Florinda (Fiorinda), era filha de Sebastião Marcon e Carolina Grespi, de Casca. O casamento ocorreu no 

dia 17 de janeiro de 1940. 



– Esta tarde, a esposa melhorou um pouco da dor de cabeça. 

– De uma carta do filho Vitorino, soube que este ano não virá em casa para as férias. 

19 – Terça-feira. Hoje, o filho Onésimo foi à Linha Vespasiano Corrêa visitar seu irmão Plínio, a quem pediu o empréstimo da importância 

de 500.000 réis, que recebeu no ato. As condições do empréstimo são as seguintes: .............. 

– Hoje paguei ao compadre Leopoldo Domeneghini, pelo trabalho de seus filhos no corte da capoeira na nossa roça .................. 55.000 réis 

– Hoje de manhã, veio a trilhadora de Vedana e Cia. Foi trilhado o trigo que, de .......... quartas de sementes, rendeu 16 1/² sacos a 

1.400 réis o saco ..................................................................................................................................................................................... 23.100 réis 

– Mais duas sacas de aveia. ....................................................................................................................................................................... 2.800 réis 

– Esta manhã, comprei de Romano Zanchet, de Casca, uma garrafa e um litro de cachaça a 1.000 réis por garrafa .......................... 2.500 réis 

– Mais caninha ............................................................................................................................................................................................. 200 réis 

23 – Sábado. Hoje, por meio do peão Hildo Campos, que me pediu para comprar no Romano Zanchet, artigos para seu uso, isto é, vestuário, 

mandei um bilhete direto ao dito comerciante, para que atendesse ao portador do bilhete, o que Romano de bom grado fez, servindo-o 

................................................................................................................................................................................................................. 55.000 réis 

24 – Domingo. Hoje, a pedido do filho Onésimo e por seguir os nossos costumes tradicionais da Itália, eu e a minha esposa, fomos à Linha 

21, a cavalo, no colono Sebastião Marcon a pedir a mão de sua filha Fiorinda para futura esposa do dito filho Onésimo. Em casa de Marcon, 

fomos bem recebidos, tanto pelos dois cônjuges, como pela família. Antes da noite, estávamos de volta. 

– Em casa, até às 17 horas. 

– Em Casca, para pequenas despesas .......................................................................................................................................................... 500 réis 

25 – Hoje, mandei o filho Ovídio levar um bilhete-resposta ao Sr. Ernesto Minuscolli, para adverti-lo que sobre os pinheiros por ele abatidos 

até 22 de outubro do corrente ano, dou-lhe mais cinco pinheiros, fora do contrato e que, para o restante, eu concordo com o contrato 

escrito e firmado no Cartório de Registro Civil, de 22 de abril de 1936. 

– Comprei bananas, cinco ............................................................................................................................................................................ 500 réis 

– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................... 800 réis 

26 – Perguntei ao Sr. Romano Zanchet se pode esperar pelo pagamento de 55.000 réis até 7 ou 8 de janeiro próximo, ao que me respondeu 

que sim. 

– Postei três cartas de augúrios para o ano novo, abertas, paguei ............................................................................................................. 500 réis 

– Mais ........................................................................................................................................................................................................... 200 réis 

– Mais ........................................................................................................................................................................................................... 100 réis 

27 - Quarta-feira. Hoje, mandei o filho Onésimo no engenho de Severo Pandolfo buscar a seguinte madeira: 30 tábuas beneficiadas, de 

pinheiro, das medidas seguintes:  

5m75cm por 11cm de largura, a 2.600 réis por m.q. Total: m.q. 8m975cm, ....................................................................................... 49.335 réis 

dois sarrafos de 5m50cm x 3cm x 8cm ................................................................................................................................................. [em branco] 

seis sarrafos de 4m50cm x 3cm x 3cm ................................................................................................................................................. [em branco] 

quatro ripas de 4m50cm ....................................................................................................................................................................... [em branco] 

         Total ...................................................................................................................................................................................... [em branco] 

30 – Sábado. Hoje, com o filho Onésimo, a sua noiva Florinda e os seus genitores, fomos ao Rev. Pároco de Casca para depor os proclamas 

de seu próximo matrimônio, que foi marcado na Canônica para o dia 27 de janeiro de 1940. Em seguida, para o mesmo fim, fomos ao 

Cartório de Registro Civil. 

– Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet uma dúzia de parafusos ............................................................................................. 500 réis 

– Mais uma caixinha de percevejos para papel ........................................................................................................................................ 1.400 réis 

– Comprei e paguei no Otávio Busato um trado n.º 3, que paguei .......................................................................................................... 2.800 réis 

– Pequenas despesas ................................................................................................................................................................................ 1.800 réis 

De transporte .................................................................................................................................................................................... 4:076,360 réis 

 

 

 

Continua no caderno n.º XXIV 

 

 

 

 
 


