Caderno 28
De 05/05/1941 até 22/10/1941

Maio - 1941
De transporte.……………………………………………………………………………1:059.300 Réis

5 – Segunda-feira. O tempo está sempre escuro. A cada pouco chove. Não há nenhum sinal de melhora. Pelo que se recordam as pessoas
deste lugar, desta localidade e arredores, nunca se viram os rios tão cheios como nestes dias.
– Esta noite o Sr. Benjamin Menegazzo trouxe para mim, de Guaporé, meu pagamento mensal como Fiscal Municipal aposentado, que
recebeu na Prefeitura Municipal daquela cidade, na importância de 96.000 réis, correspondente ao mês de abril do corrente ano. Entreguei
ao Sr. Benjamin Menegazzo, da Linha do ônibus de Casca a Guaporé e vice-versa, pelo seu incômodo de haver trazido o meu pagamento
mensal de abril, a quantia de ................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– O tempo se conserva com céu nublado, sem sol e sem chuva, e frio não faz.

6 – O tempo igual a ontem.
7 – Quarta-feira. Nesta manhã faz frio. Às 9 horas, fui a Casca, a pé; o tempo parece que finalmente vai abrir, vê-se o sol. Com o amigo
Antônio Bordin, continuamos a coleta em prol da Cruz Vermelha Italiana.
– Por um almoço no Hotel Bonamigo …………………................................................................................………………………………………………….. 240 réis
– Paguei o quartal1 ao Rev. P. Hermes Amianti ……...............................................................................................……………………....….... 5.000 réis
– Por pequenas compras ……………………………………………………………....................................................................................…………………... 1.500 réis
– Esta tarde veio nos visitar o filho, Plínio, que passou a noite conosco.
8 – Hoje emprestamos o cavalo ao filho, que foi a São Domingos.
– Ontem, paguei ao hoteleiro, Sr. Secondo Viccari, a despesa que fiz na noite do dia 30 de abril passado: o pernoite e o dia 1º do corrente
mês, incluindo um dia e uma noite do cavalo no estábulo (preço reduzido) .…………………………………………………………………………………... 8.000 réis
– Compramos para a neta, Clara, um bloco de papel para cálculo, no Romano Zanchet, custou ............................................................ 800 réis

9 – Nesta noite voltou de São Domingos o filho, Plínio, que nos entregou o cavalo que lhe havíamos emprestado ontem.
10 – Sábado. O tempo parece que se estabilizou, mas a enorme enchente em Porto Alegre custa a baixar, pelas ruas baixas da cidade o
trânsito ainda é feito por meio de pequenos vapores e barcos.
– Hoje fui a Casca, fiz aparar a barba .………………………...................................................................................………………………………………….. 600 réis
– Por um pacotinho de cigarros, no Antônio Bordin ……………............................................................................……………………………….... 1.000 réis
– Por outras pequenas despesas ………………………………………..................................................................................………………………………. 1.300 réis
– Hoje vendi a Severino Bonamigo, nove quilos de papel de jornal a 1.200 ao quilo, total de 10.800 Réis. Por um número do Correio do Povo
...................................................................................................................................................................................................................... 500 réis
– Comprei de Severino Bonamigo um quilo de café em pó .…...............................................................................………………………………. 4.800 réis
– Recebi de Antônio Bordin, 20 bananas, que ele trouxe de Passo Fundo, enviadas por nosso filho Ovídio, e também um envelope com três
jornais de Passo Fundo e uma carta.

1

Quartal - Do italiano quartale, a quarta parte do valor total de uma quantia. Aqui, do dízimo.
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A Enchente de 1941, a qual Ângelo se refere, foi
a maior já registrada na cidade de Porto Alegre.
Durante 22 dias, nos meses de abril e maio de
1941, as águas do Guaíba alcançaram uma cota
de 4,76 metros[1][2][3] (sendo a média normal
de 1 metro[4]). O centro da cidade ficou debaixo
d'água e os barcos se tornaram o principal meio
de transporte de Porto Alegre. As águas
atingiram pontos da cidade como o Mercado
Público, a Prefeitura Municipal e a Rua da Praia.
Os bairros mais atingidos em Porto Alegre,
foram o Centro, Navegantes, Passo D’Areia,
Menino Deus e Azenha.
Fontes: https://jornaldomercado.com.br
Wikipedia.org

11 – Domingo. Tempo favorável. Vieram visitar-nos em casa a filha, Anita, e seu marido, Beppi Deon, da Linha 20.
12 – A noite com bela luz da lua. Amanheceu chovendo! A chuva continuou ao longo do dia e cedeu à noite.
13 – À 1h35min da madrugada, acordei em razão de um grande temporal. Relâmpagos, trovões, nem bem terminava um, fazia-se ouvir
outro com grande estrondo. A chuva caía com grande fúria.
– O vento soprava com grande violência. Esse temporal durou cerca de meia hora, mas a chuva continuou até o amanhecer.
– Hoje o céu está opaco, cor de chumbo.

14 – Durante a noite relampejou sempre. Às quatro e meia desta manhã, começou a chover e continuou com violência por todo o dia.
Estamos ameaçados por outra cheia, ou seja, uma continuação daquela dos dias precedentes, uma vez que as águas do rio Guaíba, em Porto
Alegre, ainda estão acima do nível normal três metros.
– Ontem fui a Casca; na Farmácia Mantovani comprei um pacotinho de farinha de maizena que paguei ……........…........................... 1.800 réis
– E por outras pequenas despesas ……………………………………………….....................................................................................……………………. 500 réis

15 – Quinta-feira. Entreguei à esposa, para comprar um par de chinelos para a nora Florinda ........................................................…. 5.000 réis
– Nesta data, o filho, Onésimo, entregou, em razão do nosso débito com Otávio Busato, a importância de ................……………….. 100.000 réis
– O mesmo filho, Onésimo, comprou, na Farmácia Mantovani, 15 gramas de tintura de iodo composta; custou ……………………....…… 2.500 réis
– O tempo melhorou nesta manhã. O sol se fez ver todo o dia.
16 – Sexta-feira. Fui a pé, a Casca. Enviei ao Régio Consulado da Itália 201.000 réis, recolhidos em favor da Cruz Vermelha Italiana, cuja
despesa para registro, etc., custou …………….................................................................................................................………………………... 3.800 réis
– Comprei fósforos por ............................................................................................................................................................................. 2.000 réis
– E por sementes de cebolas .................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– De condução até em casa ……………………………………………….......................................................................................………………………….… 600 réis
– Por outras pequenas despesas …………………………………….....................................................................................…………………………………. 700 réis
17 – Sábado. Hoje, resolvi fazer um giro de um par de dias pelo Povoado Parobé, Linha Protásio Alves (17), Linha Vespasiano Corrêa (16),
Linha Barra Funda (15), Povoado Mauá e retorno pela Geral. Para isso, fiz encilhar o cavalo negro e fui aonde poderia vender os livros da
Monografia do Cinquentenário 1875-1925 da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul.
– Vendi um exemplar a Bellai por 17.000 réis.
– Um a Pietro Tumelero e um a seu genro por 18.000 réis cada um, e um exemplar a Attilio Sartori por 18.000 réis.
– Parei, cerca de uma hora, em companhia dos amigos Giovanni e Giacomo Savaris, pai e filho, na bodega de Bordignon, na Linha 16
(Carreiro).
– Às 18h parti para a Linha 15 (Barra Funda). Cheguei ao Mauá às 19:30h, onde parei na casa do filho Plínio, a noite estava extremamente
fria.
18– Domingo. Depois da missa das dez e depois de almoçar, fiz encilhar o cavalo e fui para casa. A despesa de ontem e até o meio dia de
hoje foi de …………………………………...........................................................................................................................…………………………..…. 4.200 réis
– No Povoado Parobé, junto com o sobrinho Luiz Dall´Acqua, bebemos vinho por ................................................................................. 400 réis
– Cheguei em casa às 16:20 horas.
– Ontem, Sábado, com o ônibus da linha Passo Fundo - Porto Alegre, tivemos a grata surpresa de ver chegar em casa às 8 da manhã nosso
filho Ovídio, que vem em licença de Passo Fundo, porque não há gasolina no lugar onde está empregado, no posto de distribuição daquele
elemento químico, de propriedade da firma Busato, Pippi e Cia. O filho teve a feliz ideia de nos trazer 100.000 réis, fruto da sua economia,
que recebemos com muito prazer, principalmente pela crise econômica que estamos atravessando.

2

19 – Segunda-feira. Albino Domeneghini é nosso devedor pelo pinheiro que vendemos a ele no dia 14 de abril, para fazer scandole 2. O preço
estipulado foi de 11.000 réis por mil para aquelas de cerne, e 6.000 para as brancas, sendo as primeiras em número de 4.700,
correspondendo a 51.700 réis - e aquelas últimas em número de 1.550, correspondendo a 9.300 réis num total de 61.000 réis. Assim, o
filho, Onésimo, o convidou para nos ajudar a cortar capoeira e debulhar milho, à razão de 4.500 réis diários. Trabalhou nos seguintes dias,
a 4.500 réis: 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 24.

22 – Quinta feira. Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
– Na semana passada, o senhor Secondo Viccari transportou da nossa colônia 3.000 tabuinhas de cerne por 10.000 réis o milhar, e 1.400
brancas a 5.000 o milhar, valor total de 37.000 réis.
– Essas tabuinhas foram feitas para a Viúva Viccari, esposa do falecido Hermínio Viccari.
– Na Segunda-feira, dia 19 do corrente, o nosso filho Ovídio, às 10:30h com a linha de Guaporé a Passo Fundo, partiu para essa cidade, onde
retorna ao trabalho de venda de gasolina no posto da firma Busato, Pippi e Cia.
– Ontem fui a Casca a pé, para pegar a correspondência no Correio, encontrei lá somente dois números do Fanfulla.
– Por pequenas despesas ……………………………………………......................................................................................………………………………... 1.300 réis
– Comprei de Romano Zanchet quatro penas pequenas para escrever por 100 réis ….............................................................……………... 400 réis
– Mais dois envelopes e duas folhas com tarja de luto ……………..............................................................................……………………………… 400 réis
– Pela passagem da Clara …………………………………….....................................................................................………………………………………... 1.000 réis
– Entreguei à esposa, que foi a Casca ………………....................................................................................…………………………………………….. 2.000 réis

23 – Sexta-feira. O filho, Onésimo, pagou ao moleiro Vittorio Piazza pela moagem de 13 quartas de ... a 200 réis a quarta ..……. 2.600 réis
– E pela limpeza ........................................................................................................................................................................................... 200 réis
– A filha Anita, com seu marido José Deon, mudou-se da Linha 20 para Benjamin Constant (Taquaruçu).

24 – Hoje, em Casca, peguei a correspondência no Correio.
– Por meio litro de caninha no Romano Zanchet ………………..................................................................................................……………….. 1.500 réis
– Por quatro barras de mandolate no Antônio Bordin ……………………….............................................................................………………………. 400 réis
– Por quatro laranjas…………………………………………...........................................................................................…………………………………………. 300 réis
– E uma caninha…………………………………………………………............................................................................................…………………………….... 200 réis

26 – Segunda-feira. Chuva todo o dia.
27 – Hoje, debaixo de chuva, passou em direção a Casca uma caravana de índios-bugres, composta de uma vintena de pessoas de ambos
os sexos.
– Ontem, 26, começou a chover às seis da manhã, não tão forte, mas [choveu] durante todo o dia, e também toda a noite.
– Hoje, também continuou a chuva a cair, não com força, mas de forma insistente.

28 – Durante a noite, continuou a chover, e hoje choveu também durante todo o santo dia.
– Hoje veio o amigo Fioravante Bonamigo, que nos adiantou, pela vaca (manza3 branca) que lhe vendemos, 100 mil Réis.

29 – Quinta-feira - Ainda que não tão forte, hoje continua a chover como durante a noite anterior. O céu continua toldado por um denso
véu cinza e tem o aspecto dos mais feios e rigorosos dias de inverno. Há três dias, tanto a chuva como o frio são intensos, especialmente à
noite.

30 – Sexta-feira. Hoje quando acordamos chovia, mas não tão forte. Pelas oito horas da manhã o céu se abriu, e mais tarde o sol se fez ver.
31 – Sábado. Também nesta manhã, na hora de levantar da cama, o tempo de novo estava rigorosamente frio, chovia. Às oito horas parou
de chover, mas permaneceu o frio pelo resto do dia.
– O filho, Onésimo, foi com meio saco de milho ao moinho de Vittorio Piazza, ao qual pagou pela moagem ........................................ 800 Réis
– Onésimo foi a Casca pegar a correspondência no correio. Na Farmácia Mantovani comprou três Cafiaspirinas4, pagou 400 réis cada uma.
Total .......................................................................................................................................................................................................... 1.200 réis
– No Severino Bonamigo, comprou um pacote de um quilo de café marca “Estrela, Rei dos Cafés”, de Fermino Fozzo, de Boa Vista do Erechim,
pelo qual pagou ........................................................................................................................................................................................ 4.800 réis
– E por um pacotinho de fumo em corda ….............................................................................................................................… (não consta valor)
– Às 12h o sol apareceu e se fez ver até a noite. O frio, porém, é forte.

Junho - 1941
1º – Lindo dia, ainda que frio.
– Por selos, no correio ..........................................................................................................................................................................… 2.000 réis

02 – Segunda-feira. Fresco e belíssimo dia.
03 – Terça-feira. Hoje, em Casca, fiz a barba …......................................................................................................................................... 600 réis
– Por vinho no A. Bordin, uma garrafa bebida junto com o amigo Guerino Busato ..........................................................................…. 1.000 réis
– Por um pacotinho de charutos, no mesmo Bordin …........................................................................................................................... 1.000 réis

2

No texto, Scandole: tabuinhas falquejadas, próprias para telhar casas, quase sempre de madeira de pinho, mediam cerca de 20cmX45cm.

3

Vaca Manza = Bezerro, novilho.

4

Cafiaspirina - nome comercial de comprimido analgésico e antitérmico, semelhante ou igual à aspirina ou outro similar.
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– Hoje entreguei a nosso credor Otávio Busato, em desconto do nosso débito ................................................................................ 60.000 réis
– Comprei no Fioravante Bonamigo meio quilo de sebo .......................................................................................................… (não consta valor)
– Por fósforos no Bonamigo ....................................................................................................................................................................… 400 réis
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet e irmãos uma latinha de óleo Saúde, que paguei ….............................................. 4.000 réis
– Belíssimo dia.
– Hoje, paguei ao sapateiro Amadeo Bonatto, de Casca, por consertos …............................................................................................ 1.500 réis
– Ontem, recebi do Sr. Benjamin Menegazzo, responsável pela linha de transporte (Linietta), o meu pagamento mensal referente ao mês de
maio, como fiscal municipal aposentado, na importância de 96.000 réis
– Paguei ao Sr. Benjamin Menegazzo, pelo incômodo de me haver trazido em casa o pagamento do mês de maio, a importância de
................................................................................................................................................................................................................... 2.000 réis

5 – Hoje, entreguei à neta, Clara, 500 Réis, para sua mensalidade do mês de maio.
– Pela mensalidade do mês de abril da neta, Clara, no Grupo Escolar, a minha esposa, Marina, pagou a importância de ................... 500 réis

6 – Sexta-feira. Belíssimo dia.
7 – Sábado. Hoje entreguei à neta, Clara, um caderno xadrez ….............................................................................................................. 400 réis
– Belíssimo dia.
– Hoje, às 17h, terminei de recobrir o teto do forno.
– Ontem, dia 6, pela carreta do compadre Beppi Donadel, recebi uma caixa que ele pegou no correio, a pedido de minha esposa, Marina,
trazida de Passo Fundo pelo Avelino Busato no seu caminhão. Mandada pelo filho, Ovídio, ela continha cinco latinhas de um litro cada
uma, contendo óleo de oliva da marca Gallo, tendo sido pago 15 mil réis cada uma (mas o preço indicado era de 18.000 réis). Continha
também 31 laranjas de umbigo, quatro jornais “O Nacional”, um número do “Diário da Manhã”, e uma carta, com data de 4 do corrente.

8 – Domingo. Dia ventoso, sinal de chuva próxima.
9 – Segunda-feira. Hoje, a praga de mosquitos é quase insuportável, nem no trabalho se consegue salvar-se das nojentas e irritantes picadas! É um incômodo insuportável.
– Hoje à tarde, fui à Casca a pé.
– Comprei uma peneira no Romano Zanchet, para beneficiar os grãos de trigo e similares. Custou …............................................. 10.500 réis
– Por um pacote de fósforos …................................................................................................................................................................ 2.000 réis
– Por um selo no Correio …......................................................................................................................................................................... 400 réis
– Por charutos e caninha …......................................................................................................................................................................... 900 réis
– Na semana passada o filho, Onésimo, pagou ao sapateiro, Pedro Polaco, pelo conserto de suas botas …....................................... 2.000 réis

13 – Sexta-feira. Hoje, às 16h, o filho, Onésimo, trouxe de Casca um telegrama que me mandou o genro, Luiz Busato, de Ponta Grossa,
Paraná, com o seguinte conteúdo:
Urgente Albino Busato para Ângelo Dall´Acqua. Recebido, pela Estação de Guaporé, às 10h - Ponta Grossa 800, 32, 14, 17.
Cáscara, Guaporé. Meu filho Fernando vai ser operado Seminário, favor assistir operação procurando saber dia será operado,
Aurora estará aí Sábado. Luiz.
– Em vista dessa recomendação, resolvi ir a Guaporé para ajudar, podendo fazer o possível para assistir a tal operação.

14 – Sábado. Hoje levantei cedo. Depois de haver lavado o rosto, estava tomando chimarrão com o filho, Onésimo, e a sua mulher, quando,
de surpresa, chegou a filha, Aurora, que ia a Guaporé na Linha Passo Fundo - Porto Alegre. Depois das saudações, me perguntou se havia
recebido o telegrama de Luiz, disse que sim. Como o motorista do ônibus tinha pressa, a Aurora disse que me esperaria em Guaporé. Assim
irei!
– Recebi do moleiro Vittorio Piazza cinco quartas de farinha de milho que moeu para mim nesta data, ao preço de 200 réis a quarta
…................................................................................................................................................................................................................ 1.000 réis
– Devendo ir a Guaporé, fui primeiro a Casca, para fazer diversas coisas, por isso me pus a caminho às 7h30min.
– Fiz a barba por …....................................................................................................................................................................................... 600 réis
– Por charutos e fósforos .........................................................................................................................................................................… 400 réis
– Fui à presença do Subprefeito, Sr. Aristide Bernardi, para pedir orientações sobre o registro de espingardas. Me respondeu que de acordo
com a nova lei, os interessados devem ir à delegacia de polícia em Guaporé. Dos 11 mil réis pagos pelo registro ainda no ano passado, me
foram devolvidos 6 mil, e os 5 mil restantes foram para a resolução daquele assunto!
– Às dez e meia estava de novo em casa.
– Às onze, embarquei no ônibus da linha Passo Fundo-Guaporé. Na mala, levei uma roupa para reforma, a espingarda, e dois livros da
Monografia do Cinquentenário, e segui para Guaporé.
– Em Mauá, bebi vinho, por 200 réis, e fui à casa do filho, Plínio, para avisar minha esposa, Marina, do recebimento do telegrama do Luiz
sobre a vinda da filha, Aurora, e de minha viagem para Guaporé. Minha esposa havia ido a Mauá para visitar os parentes ainda ontem, dia
13. Dei-lhe, para a viagem de ida e retorno .............................................................................................................................................. 5.000 réis
– Cheguei em Guaporé às 13h 50min. Fui ao Hotel Martinelli, onde havia aconselhado a filha, Aurora, a hospedar-se, por ser o hotel mais
próximo ao seminário. Sabendo que a filha não havia se hospedado naquele lugar, pedi uma refeição às 14h30min. Paguei por ela
................................................................................................................................................................................................................… 2.000 réis
– Pela condução …................................................................................................................................................................................... 11.000 réis
– Nem havia terminado de comer, veio um menino falar comigo e, qual não foi minha surpresa, ao reconhecê-lo como Luizinho, filho da
Aurora, que eu não sabia que tinha acompanhado a mãe. Perguntei onde estava sua mãe, e disse que me esperava no Hotel Scalco. Fomos
juntos. Encontrei sua mãe, a qual me disse que fora ao seminário e encontrou seu filho em pé, e que a operação se realizaria na próxima
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semana. Convidou-me para ir à Linha Colombo visitar os parentes. Tomei um copo de vinho (300 réis), e às 16h mandei comprar a passagem
para a Linha Colombo; paguei pelas passagens para todos os três ......................................................................................................... 6.000 réis
– Chegamos na casa do meu genro, José Astolfi, na Linha Colombo, às 16h, os quais ficaram contentes pela nossa chegada.

15 – Domingo. Às 7h me levantei, chovia forte, e continuou a chover até às 14 horas.
– Antes da noite, parou de chover, e fui visitar o neto, Antônio Caron, ao qual vendi um livro do Cinquentenário e um outro ao colono Luciano
Censi, cada um por 18.000, portanto 36.000 réis. Por esse negócio paguei vinho para quatro amigos: além de mim, Luciano, o neto, Gaetano
Toni e o neto, Matteo De Maman …......................................................................................................................................................... 1.600 réis

16 – Como a filha Aurora quer aproveitar, já que está aqui, para fazer uma viagem a Caxias, onde tem outro filho (Eduardo) como interno
no seminário daquela cidade, convidou a filha Itália para fazer-lhe companhia. Por sua vez, a Itália aceitou, já que também tem uma filha
(Zélia) num colégio daquela cidade, e partiram com a condução para Bento Gonçalves às 9h da manhã.
– Quanto a mim, como a operação do neto, Fernando, será na próxima semana, resolvi voltar para casa. Recomendei à filha, Aurora, que
me avisasse do dia da operação e que, se quiser, me comunique por telefone de Casca, que imediatamente me dirigirei a Guaporé.
– Assim, depois das despedidas, fui a Guaporé às 8h30min, com a condução Muçum-Guaporé, pagando de passagem …................. 2.000 réis
– Na cidade, me recolhi ao Hotel Roma, de Gaspar Dalla Costa.
– Como tinha muitas coisas a fazer, iniciei indo à Delegacia de Polícia, para o registro da arma (uma espingarda de um cano de calibre 32,
de fabricação caseira). O delegado me mandou à Coletoria Estadual para comprar 19.000 réis de selos para o registro da arma, depois ao
ferreiro Filippon para gravar o número 4.803 na espingarda, bem como as iniciais AD de meu nome.
– Fui à Coletoria para comprar os selos ...............................................................................................................................................… 19.000 réis
– Ao mesmo tempo aproveitei para pagar o imposto territorial da minha colônia para 1941 .......................................................... 107.200 réis
– Por seis bovinos, a 300 cada …................................................................................................................................................................ 1.800 réis
– Por 15 suínos, a 200 cada ...................................................................................................................................................................… 3.000 réis
Total ….................. 131.000 réis
– Em seguida, fui ao correio enviar duas cartas, uma para o Régio Cônsul em Porto Alegre, e outra para a sobrinha Alice Gasperin em Bento
...................................................................................................................................................................................................................... 400 réis
– Comprei duas quadras de selos de 300 réis cada .................................................................................................................................… 600 réis
– Mais dois selos de 400 ............................................................................................................................................................................… 800 réis
– Às dez horas, fui ao ferreiro Filippon para gravar o número da arma, para esse fim paguei .............................................................. 1.000 réis
– Por seis fotografias ao fotógrafo, Sincero Fedrigo, de 3 x 3 ¹/² ….............................................................................................................. 500 réis
– Pelo registro da arma no Delegado de Polícia .….................................................................................................................................. 4.000 réis
– Por selos na Coletoria …....................................................................................................................................................................... 19.000 réis
–Total ...................................................................................................................................................................................................… 29.000 réis
– Hoje, antes de partir da Linha Colombo, comprei na loja do genro José Astolfi, dois lápis com borracha (Pirelli), a 500 réis cada um
................................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Recebi de presente de Mário, filho de Astolfi, três quadras de selos, no valor de 4.000 réis
– Às 11h fui encontrar o Tenente do Exército, para saber dele se é necessário o envio da certidão de nascimento dos filhos, Onésimo e
Ovídio, para facilitar a emissão da carteira de reservista. Me respondeu que não era preciso.
– Pela compra de um número do Correio do Povo ..................................................................................................................................… 500 réis
– Por um almoço no Hotel Roma de Dalla Costa ...................................................................................................................................… 4.000 réis
– Por papel e envelopes …......................................................................................................................................................................... 1.200 réis
– Por vinho, com o amigo Pezzutti …............................................................................................................................................................ 800 réis
– Às 15:30h embarco; primeiro compro o bilhete de passagem para casa, que pago .......................................................................… 12.000 réis
– Na Linha Onze, bebo vinho no hotel de Valentin Dall´Agnol ................................................................................................................… 200 réis
– Na Linha 15 (Mauá), caninha para mim e para o filho, Plínio, no Zamprogna …...................................................................................... 400 réis
– Chego em casa às 18h.

17 – Terça-feira. 74º Aniversário do meu nascimento, eis que nasci em 17 de junho de 1867. Sinto já que minhas forças vão sensivelmente
diminuindo. A natureza quer o que é seu de direito. Não devo ter ilusões, porque a chamada não está longe. Seja feita a vontade de Deus!
– Enquanto estávamos jantando, chegou de improviso o filho, Alcides, de Vila Maria, o qual nos pediu um cavalo de montaria para ir amanhã,
a Mauá, para interesses seus. Na chegada, me desejou felicidades pelo meu aniversário.

18 – Quarta-feira. Hoje choveu. Depois do café da manhã, partiu o filho, Alcides, com o nosso cavalo zaino, para Mauá e Barra Funda.
– No dia 14, Sábado passado, quando a filha, Aurora, chegou de Passo Fundo, me perguntou se havia recebido o telegrama do seu marido
Luís, eu disse que sim. Perguntou se eu iria a Guaporé para assistir à operação do seu filho, Nando, respondi que sim, que seguiria com o
caminhão da linha Passo Fundo-Guaporé. Perguntou se eu tinha dinheiro para a viagem, mais uma vez disse que sim, mas ela insistiu em me
dar 50.000 réis, que eu não queria, mas diante de tamanha insistência não houve como recusar.

19 – Quinta-feira. Depois do meio-dia, fui a pé a Casca.
– Comprei no Romano Zanchet um bloco de papel para escrever ......................................................................................................… 2.500 réis
– Fósforos ….................................................................................................................................................................................................. 400 réis
– Noz moscada …......................................................................................................................................................................................... 100 réis
– Outra pequena despesa .........................................................................................................................................................................… 900 réis
– Entreguei ao filho, Onésimo, na semana passada, para pequenas despesas ….................................................................................. 10.000 réis

21 – Por uma conversa ao telefone do filho, Onésimo, com sua irmã, Aurora, na casa do seu cunhado, José Astolfi …...................... 1.000 réis
– Por outra coisa ….................................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Choveu toda a noite passada, com violência.
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– No dia 08 do corrente, dei ao filho, Plínio, de Mauá, 75.000 réis, para entregá-los ao alfaiate, Luigi Soccol, a fim de saldar um débito nosso,
por um traje de lã que fez para a filho, Ovídio, há alguns meses.
– Hoje o filho, Onésimo, comprou na farmácia Mantovani um vidro de Pílulas da Vida ...................................................................... 3.000 réis
– Por um débito que tínhamos com o filho, Alcides, de Vila Maria, por um saco de trigo de sessenta quilos, que nos mandou nesta data
(preço ajustado para menos) .................................................................................................................................................................. 30.000 réis
– Nesta data, entreguei ao filho, Alcides, 58.800 para que pague o débito da filha, Clélia, com o farmacêutico, Carlo Ceratto, e duas visitas
ao médico do lugar, da seguinte forma:
– Um vidro de Aerofagil …....................................................................................................................................................................... 20.000 réis
– Um vidro de ......................................................................................................................................................................................... 21.800 réis
– Um vidro de Necroverminha ..............................................................................................................................................................… 4.000 réis
– Um vidro de Nujol 5 …........................................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Duas consultas a 5,000 …..................................................................................................................................................................… 10.000 réis
Total …............... 58.800 réis

22 – Domingo. Hoje, em Casca, pelo recebimento mensal (maio e junho), em prol da Cruz Vermelha Italiana, pouco trabalho! e
despesa..................................................................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Por uma barba …....................................................................................................................................................................................... 600 réis

23 – Às dez horas fui, a pé, a Casca, para continuar o recolhimento mensal Pró Cruz Vermelha Italiana.
– Por despesas no Antônio Bordin …......................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Segunda-feira. Por dois envelopinhos de sementes de cebola a 400 …..............................................................................................…. 800 réis
– Por um quilo de café moído no Romano Zanchet …............................................................................................................................. 5.000 réis
– Por dois cadernos, no mesmo lugar ….....................................................................................................................................................… 80 réis
– Por uma camisa social n.º 37, no Ulisses Toazza …............................................................................................................................. 16.000 réis
– Por um litro de graspa, no L. Domeneghini .....................................................................................................................................….. 2.000 réis

24 – Como ontem fui a Casca, na casa de Romano Zanchet pedi à sua esposa o favor de, pagando, fazer uma ligação telefônica para falar
com alguém da casa comercial de José Astolfi e Filhos, na Linha Colombo, preferencialmente com a filha, Aurora. Esta, espera na casa de
sua irmã Itália, a realização da cirurgia de seu filho, o seminarista Fernando. No aparelho falou o genro, Beppi, ao qual a mulher de Zanchet
fez meu pedido, da seguinte forma: Marina Dall´Acqua pergunta à sua filha, Aurora, quando será a operação do seu, filho Fernando, e que
responda se prefere a presença, na operação, dela (mãe), ou de seu pai. O Astolfi respondeu que a Aurora e sua irmã, Itália, tinham ido a
Guaporé, para assistir à operação de Fernando, marcada para hoje. Disse também que iria transmitir o fonograma ao hospital, para a Aurora,
Porém, até as 15h30min não havia chegado resposta. Assim, minha mulher decidiu ir a Guaporé nesta manhã, para ir ao hospital e ver como
foi a operação do neto, Fernando. Às 6 da manhã a mulher, sob chuva muito intensa (choveu a noite toda), embarcou no ônibus da empresa
Menegazzo e Cia., para Guaporé, para a viagem lhe dei ....................................................................................................................... 30.000 réis
– Choveu forte todo o dia.
– Comprei de Albino Busato um quilo de soda cáustica …........................................................................................................................ 3.400 réis
– Por outras despesas no mesmo ............................................................................................................................................................…. 600 réis
– Por um quilo de erva-mate no Romano Zanchet ..................................................................................................................................…. 600 réis

25 – Dei à neta Clara um lápis Faber n.º 2 …............................................................................................................................................…..600 réis
– Nesta manhã o termômetro marcava, às seis horas, 3 graus R. acima de zero. O tempo parece ter firmado.

26 – Quinta-feira. A noite passada foi sobremaneira fria.
– Nesta manhã o termômetro marcava fora de casa 3 graus R abaixo de zero, e em casa, 1 abaixo de zero. O frio se fazia sentir.
– Por dois cadernos à neta, Clara. Veja-se o dia 23 do corrente …...........................................................................................................… 800 réis

27 – Sexta-feira. Fora de casa, nesta manhã, fazia 3 graus abaixo de zero. Dentro de casa, um grau positivo.
– Hoje fui ao moinho Piazza com meio saco de milho ….............................................................................................................................. 800 réis
– Hoje fui ao moinho Guerino Busato com meio saco de trigo (30 kg, a 100 réis por quilo). Onésimo pagou ….................................... 1.500 réis
– Vieram de volta 15 kg de farinha!

28 – Sábado. Corte de barba …................................................................................................................................................................... 600 réis
– Por conserto de calçados no Amadeo Bonatto …................................................................................................................................... 3.300 réis
– Por frutas no A. Bordin …........................................................................................................................................................................... 900 réis
– Por fósforos e caninha …........................................................................................................................................................................... 400 réis
– Por 200 laranjas no Pietro De Zorzi, que as comprou da viúva Gaetano Nardi, na Linha 17 …............................................................. 2000 réis
– E por condução …............................................................................................................................................................................... (não consta)
– O tempo se conservou ótimo.
– Hoje, em Casca, paguei o imposto municipal assim chamado Do Fogão, no valor de ..................................................................... 156.500 réis

29 – Domingo, fiquei o dia todo em casa.
30 – Hoje, em Casca, comprei um quilo de açúcar do negociante Romano Zanchet, paguei ...........................................................…. 1.800 réis
– Mais, por outras pequenas despesas ....................................................................................................................................................…. 700 réis
– Hoje, fiquei sabendo pelo negociante Sr. Romano Zanchet, que amanhã retorna a casa a esposa, Marina, com a filha, Aurora, e seu filho,
Luizinho. Não havendo mais o que fazer em Guaporé, visto que o neto, Fernando, já se levanta da cama e está em bom estado para retornar
ao seminário.
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Nujol é indicado como laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.
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A transportar 1:930.100 réis

Julho - 1941
1 – Quarta-feira. Nesta noite, como eram esperados, chegaram com o ônibus Guaporé-Casca, da empresa Benjamin Menegazzo e Cia, minha
esposa, Marina, a filha, Aurora, e seu filho, Luizinho, os quais vinham da Linha Colombo, dos parentes.
– O Sr. Benjamin Menegazzo, conforme minha ordem, trouxe meu pagamento correspondente ao mês de junho, 96.000 réis, proveniente
dos meus vencimentos como fiscal municipal aposentado.
– Pelo incômodo de me haver trazido o pagamento, dei ao Sr. Menegazzo …...................................................................................... 2.000 réis
– Comprados do Sr. Fioravante Bonamigo quatro quilos de carne de gado a 1.800 réis o quilo ........................................................... 7.200 réis
– Quarta-feira. A Marina e a filha, Aurora, foram a pé a Casca, esta última a convite de seus parentes Busato.
– A esposa comprou do negociante, Romano Zanchet, dois quilos de erva-mate, que pagou a 800 réis o quilo …............................... 1.600 réis
– Ela me trouxe do correio três exemplares do Fanfulla e uma carta registrada que me mandou o filho, Ovídio, com sua certidão de
nascimento, de Passo Fundo.

3 – Quinta-feira. A filha, Aurora, com seu filho, Luizinho, partiu às 16h20min no ônibus da empresa Passo Fundo-Rondinha, depois de
fervorosas despedidas. Pelo que ela disse, vai pegar o trem noturno às 4h da manhã do próximo dia 06.
– A filha Aurora me pediu para levar para Curitiba a pedra6 que o filho, Onésimo, encontrou na nossa colônia, com peso de 550 gramas,
facetada em formato de pirâmide, cor de vinho. Entreguei a pedra a ela, com um escrito descritivo numa folha de papel almaço:
Pedra achada em 20 de janeiro de 1940, no lote rural n.º 10 da Linha Caxias, na Vila Casca, 2º Distrito do Município de
Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e pertencente ao colono abaixo assinado.
Vila Casca, 2º Distrito do Município de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 2 de julho de 1941.
(ass). Ângelo Dall´Acqua
– A pedra foi pedida pela filha, para ser examinada por perito competente, em Curitiba ou São Paulo, para se saber se tem algum valor. Eu
fico à espera de alguma novidade.
– Devo notar que na coluna das despesas do mês de junho faltam 30.000 réis que entreguei à esposa para sua viagem a Guaporé.

5 – Sábado. Hoje, entreguei a Anacleto Roman o seguinte valor para amortização de minha dívida junto ao negociante Otávio Busato
….............................................................................................................................................................................................................. 50.000 réis
– Paguei a Severino Bonamigo por uma sopa ……........................................................................................................................................ 500 réis
– Por um cerne de angico para a nossa carreta ...................................................................................................................................…. 9.000 réis
– E por um ferro nos irmãos Calletti …...................................................................................................................................................…. 4.000 réis
– Por uma garrafa de vinho Maria no A. Provenzi …................................................................................................................................ 1.200 réis
– Por outras despesas ........................................................................................................................................................................….... 1.700 réis
– Comprados no comerciante Otávio Busato 2 Kg de soda cáustica em barrica, a 3.500 réis o quilo …................................................. 7.000 réis
– Por meio quilo de sebo no Fioravante Bonamigo .............................................................................................................................…. 1.000 réis

9 – Quarta-feira. Hoje, em Casca, fechei com Antônio Bordin as contas referentes à campanha da Cruz Vermelha Italiana, da seguinte forma:
– O contribuinte Carlo Spagnolo me entregou
2.000 réis
– Pelos meses de maio e junho de sua contribuição
2.000 réis
– Pelos ditos meses, do contribuinte Nando Maccarini
2.000 réis
– E do contribuinte Antônio Borsa
2.000 réis
– Ambos, Maccarini e Borsa, me entregaram mais um conto cada um, 2.000 réis.
– Hoje, ofereci o cargo de correspondente consular ao padre Hermes Amianti, o qual se reservou o direito de falar primeiro com seu superior,
o padre Ângelo Corso, de Guaporé, com o qual entrará em contato amanhã, quando for àquela cidade. Me dará resposta no retorno.
– Hoje, na casa canônica de Casca, encontrei o Padre Aneto Bogni, de Monte Vêneto7.
– Hoje, finalmente, terminei a coleta da Cruz Vermelha Italiana para os meses de maio e junho, e creio que, para mim, será a última.
– Hoje almocei no hotel de S. Viccari, paguei ........................................................................................................................................... 2.800 réis
– Por laranjas e bananas no Antônio Bordin, vinho e pedra para isqueiro ...........................................................................................… 2.000 réis
– Por um chocolate no Santo Zamprogna …............................................................................................................................................ 1.000 réis
– Por fósforos e um quilo de erva-mate no Romano Zanchet .............................................................................................................… 1.000 réis
– Por uma conversa no Centro Telefônico de Casca, com o filho, Alcides, em Vila Maria ...................................................................… 1.000 réis
– No dia 06 do corrente, por meio do netinho, Nelson, filho do Plínio, de Mauá, recebi um pacote que me mandou o filho, Ovídio, de Passo
Fundo, através do Sr. Alberto Cuccolotto, o qual continha acondicionados os seguintes bens e objetos:
– Um corte de seis metros de brim, para homem, que pagou ..........................................................................................................….. 15.000 réis
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– Cinco caixas de pedra para isqueiro, marca Rádio.
– Cinco moedas, sendo uma de 2.000 réis, de prata, com peso de 20g, cunhada em 1907.
– Uma de mil réis, também de prata, com 10g, cunhada em 1911.
– Uma de dois mil réis, com o busto de Floriano Peixoto, as datas 1839-1939, cunhada em 1939.
– Uma moeda de níquel de 5.000 réis, comum, e uma carta.

11 – Sexta-feira. Por meio do estudante, filho do compadre José Donadel, recebi um pacote de revistas, que me mandou de Passo Fundo o
filho, Ovídio. No mesmo pacote, recebi três edições do Diário da Manhã, com datas de 08, 09 e 10 do corrente, cinco números do A Noite
Ilustrada, outras revistas, mais uma carta e cinco pacotes de cigarros marca Astória, tudo bem acondicionado.
– Comprei em F. Bonamigo 3 quilos de sebo, a 1.200 por quilo …........................................................................................................... 3.600 réis

Imagem da Revista “A Noite Ilustrada”
Edição número 617 de 11/02/1941

12 – Sábado. Hoje fui ao moinho do Vittorio Piazza pegar seis quartas de farinha de milho. Por seis quartas de milho moído …....... 1.200 réis
13 – Domingo. Por uma conversa telefônica de Onésimo com o irmão, Alcides, em Vila Maria …........................................................ 1.000 réis
– Hoje choveu quase todo o dia, e fez muito frio.

16 – Quarta-feira. Hoje fui a cavalo a Casca.
– Pelo registro da remessa à Livraria do Globo pela solicitação de envio do Álbum Fotográfico da Grande Enchente de 1941 .....…. 5.000 réis
– Por um quilo de café em pó no Bonamigo …......................................................................................................................................... 5.500 réis
– Por bananas e fósforos no A. Bordin …..................................................................................................................................................... 800 réis
– Por vinho no Viccari …............................................................................................................................................................................... 200 réis
– Por cinco maços de papel almaço a 400 réis no Romano Zanchet ...................................................................................................… 2.000 réis
– Das 13h até a noite choveu sem parar.

Imagem da capa do Álbum Fotográfico da Grande
Enchente de 1941 ao qual Ângelo se refere.
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17 – Quinta. Por 28kg de arroz pilado, a 100 réis o quilo, no Guerino Busato. Que resultou em …. (em branco) quilos de arroz polido
…................................................................................................................................................................................................................ 3.000 réis

18 – Sábado. O filho, Onésimo, devolveu os bois que havia pedido emprestado à Viúva Olivo Colle, para semear o trigo, em junho passado.
– Pelo empréstimo de 20 dias de trabalho quis ….................................................................................................................................. 15.000 réis
– Por uma garrafa de caninha no compadre Clemente Longo ............................................................................................................…. 1.000 réis
– No dia ... do corrente, às ... horas, vieram da Linha Décima a filha, Albertina, e seu marido, Ermindo Fontana, para ver onde podem
conseguir cana doce para fazer melado. Uma carreta, conseguiram do seu tio, Luigi Dall´Acqua, e o restante, ... carretas, de José Donadel.
– Ontem, em Casca, comprei de Santo Zamprogna, para meu genro, Ermindo Fontana, duas latas com a capacidade de 20 litros cada uma,
a 4.000 réis cada.
– Por pequenas despesas …....................................................................................................................................................................... 3.500 réis

23 – Quarta-feira. Pela postagem de uma carta à filha, Clélia, na Linha Colombo .................................................................................… 200 réis
– Por duas cartas a Porto Alegre, uma ao Régio Consulado e outra ao Sr. Benvenuto Crocetta …........................................................... 800 réis
– Por selos e envelope ….............................................................................................................................................................................. 400 réis
– Por um quilo de erva-mate no Bonamigo .............................................................................................................................................…. 600 réis
– Por fósforos …............................................................................................................................................................................................ 200 réis
– Ontem à noite o genro, Ermindo Fontana, e sua mulher terminaram de fazer o melado, rendeu 60kg. Hoje deveriam voltar para casa, mas
como o seu filhinho ... está com influenza e bronquite, e o tempo está frio e chove, resolveram ficar até que o tempo melhore, e o seu
pequeno dê mostras de melhora.
– Choveu e fez frio todo o dia.
– Mandei comprar na Farmácia Mantovani quinhentos réis de alcaçuz ................................................................................................ 500 réis

24 – Quinta-feira. O genro, Ermindo Fontana, hoje após o almoço, pegou os dois cavalos, selou-os, e foi para casa.
25 – Como o filhinho de Ermindo hoje está um pouco melhor, a filha, Berta, decidiu ir para casa. Às 6h embarcou no veículo da linha de
Benjamin Menegazzo.
– Hoje a neta, Clara, comprou, em meu nome, na casa comercial de Romano Zanchet, dois cadernos de linha simples, os quais custaram 600
réis cada um …............................................................................................................................................................................................1.200 réis
– Todo o dia ventou fortemente, sinal de chuva próxima.

26 – Sábado. Ontem trabalhamos fazendo melado até meio-dia.
– Hoje, mandei a neta Clara à Viúva Menoncin para comprar meia arroba de erva-mate, paguei …..................................................... 4.000 réis
– Durante todo o dia ventou furiosamente. A chuva está próxima.

27 – Domingo. Ontem, ao cair da noite, o vento cessou, o céu escureceu e os relâmpagos começaram seu movimento de ziguezague. Pouco
a pouco, os trovões começaram seu lamento, cada vez mais forte e violento. Depois, a chuva começou a cair, como um dilúvio. O vento,
acompanhado da chuva, relâmpagos e trovões, fazia parecer que os elementos haviam se unido para intimidar a humanidade. O temporal
continuou por toda a noite.
– Ao amanhecer, chovia, e a chuva continuou até às 13 horas.
– Recebi hoje um convite para assistir à assembleia geral da Cooperativa Vitivinícola da Linha Silva Jardim, neste Município. Decidi
comparecer a ela amanhã.

28 – Segunda-feira. Hoje fui a cavalo, às 8h30min, à Cooperativa Vitivinícola da Linha Silva Jardim, na localidade de mesmo nome, para
assistir à Assembleia No caminho, encontrei o amigo Fioro Mognol.
– Na venda de José Deon, na Linha 18, paguei ao mesmo, por vinho consumido há mais de um ano …................................................... 200 réis
– Chegamos à Linha Silva Jardim às 10h30min. Às 11h começou a assembleia, que durou até 12h30min.
– Por almoço na venda do Sr. Stanga ….................................................................................................................................................... 2.000 réis
– Por vinho, que tive que pagar pelo jogo de tressette (trissete) ............................................................................................................ 1.000 réis
– E por outras pequenas despesas ........................................................................................................................................................… 1.200 réis
– Às 18h voltei para casa.

29 – Terça-feira. Por moagem de milho e trigo no Vittorio Piazza …....................................................................................................... 3.300 réis
– Há alguns dias me sinto um pouco gripado e com muito expectoração.

30 – Quarta-feira. Em Casca, comprei na casa comercial de Otávio Busato, um saco de sal por ...................................................... 14.000 réis
– Comprei na casa comercial de Antônio Busato um vidrinho de goma arábica líquida .....................................................................… 2.000 réis
– Por quatro bananas no Bordin ….............................................................................................................................................................. 400 réis
– E vinho ….................................................................................................................................................................................................... 400 réis
– Por selos no Correio ….............................................................................................................................................................................. 100 réis
– Por um quilo de farinha de mandioca ..................................................................................................................................................…. 500 réis
– Ao voltar para casa, às 17h, me surpreendi ao lá encontrar o filho, Ovídio, que vinha para casa de licença, por não haver mais gasolina no
posto de Passo Fundo. Trouxe para casa, das suas economias, 150.000 réis, dos quais precisamos muito. Trouxe também uma mortadela,
uma lata de carne em conserva, uma lata de sardinhas em óleo e uma lata de figos em conserva, que comprou na casa comercial de
Francesco Basei, em Passo Fundo.
– Fui ao cartório do escrivão, Sr. José Battistella, para pedir que me informe data, mês e ano do nascimento do meu neto, Eduardo Busato,
segundo filho do genro, Luiz Busato. Lá consta que nasceu em 24 de dezembro de 1923. Me disse que o serviço não custaria nada, agradeci
e me retirei.
– Em seguida, fui à canônica para comunicar as datas ao padre Hermes, que tomou nota das mesmas.
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– Perguntei que resposta lhe havia dado em Guaporé o padre Ângelo Corso a respeito da minha proposta para que ele assuma o cargo de
Correspondente Consular, sob a jurisdição do Régio Consulado de Porto Alegre. Disse ele que o padre Corso o desaconselhou a aceitar, para
não haver dores de cabeça diplomáticas com as autoridades nacionais. Retirei-me desgostoso, mas com o firme propósito de apresentar
minha demissão aos superiores de Porto Alegre.

31 – Quinta-feira. O filho, Ovídio, às 15h, partiu para Mauá, onde fica com seu irmão, Plínio, até depois de amanhã. Depois, irá a Guaporé,
a fim de se informar, junto ao Tenente, a respeito do requerimento seu e de seu irmão, Onésimo, para obter a emissão das carteiras de
reservista de ambos.
– Hoje, vento fortíssimo, sinal de chuva próxima.

Agosto - 1941
1 – Sexta-feira. Ontem recebi do Sr. Hugo Variani, condutor do veículo da linha Casca-Guaporé, meu pagamento como fiscal municipal
aposentado, referente ao mês passado, correspondente a 96.000 réis.
– Pelo seu incômodo, paguei ................................................................................................................................................................… 2.000 réis
– Nessa noite, o tempo estava péssimo. Trovões, raios, relâmpagos e chuva torrencial que não parava, não se podia dormir.

Primeiro ônibus de Casca
Pertencia ao Sr. Hugo Variani
Foto cedida pelo Sr. Rudinei Souza, de Casca – RS.

2 – Sábado. Para a biblioteca da escola da neta, Clara ….......................................................................................................................... 2.000 réis
– Nesta data o filho, Onésimo, pagou, relativamente ao nosso débito com o negociante Otávio Busato …........................................ 50.000 réis
– Onésimo comprou no negociante, Otávio Busato, dois quilos de açúcar, a 1.800 cada ..................................................................…. 3.600 réis
– Mais um quilo de café …......................................................................................................................................................................... 5.800 réis
– E uma caixa de fósforos …......................................................................................................................................................................... 200 réis

3 – Domingo. O filho, Onésimo, comprou do negociante, Romano Zanchet, uma lata de querosene ................................................ 36.000 réis
– Nesta manhã, o filho, Ovídio, sua irmã, Clélia, e a neta, Clara, filha de José Astolfi, da Linha Colombo, foram passar o dia em Dois Lajeados,
onde chegaram às 10h e se hospedaram na pousada do parente Santo Dall´Acqua, onde também passaram a noite.

4 – Segunda-feira. Quando, pela manhã, Ovídio foi pagar a despesa - jantar, pernoite e café - o parente Dall´Acqua recusou-se a cobrar,
mostrando o que é a verdadeira generosidade entre parentes. Assim, agradeceram e partiram. Como não havia condução pela manhã, foram
a pé. Depois de meia hora de caminhada, embarcaram no veículo da linha Muçum-Guaporé e chegaram à Linha Colombo às 10h.
– Depois do almoço, o filho, Ovídio, se despediu dos parentes e foi para Guaporé, para saber do tenente do Exército notícias a respeito das
cadernetas de reservista, sua e do irmão, Onésimo. Foi recebido urbanamente pelo tenente, que lhe pediu que deixasse as duas certidões
de nascimento, e que os encaminhamentos seriam feitos. Disse que as cadernetas chegariam no mês de novembro, e que as certidões de
nascimento não seriam devolvidas, porque as cadernetas as substituem. Instruiu para que, chegando em casa, ele e Onésimo fossem ao
escrivão Battistella e assinassem um requerimento, com reconhecimento de firma, cabendo a ele e ao irmão a despesa com e escrivão, que
seria de 20.000 réis cada um. Pagou ao tenente .............................................................................................................................…. 7.800 réis
– Terminadas as tratativas, despediu-se do tenente, embarcando no ônibus da linha Casca-Guaporé às 15h30min, e chegou em casa às 18h.
– Depois do almoço, Ovídio e Onésimo foram, a pé, até o escrivão, Battistella, que preparou os documentos conforme requisição do senhor
tenente. A despesa para cada um foi de 20.000 réis…. 40.000 réis, mais 5.000 réis para o filho Ovídio, num total de…. 45.000 réis. Essa
despesa total foi paga pelo filho, Ovídio.
– Ontem dei ao filho, Onésimo ….............................................................................................................................................................. 2.000 réis

4 – Segunda-feira. Ermenegildo Marcon, cunhado do filho, Onésimo, começou a trabalhar com ele. Trabalhou todo o dia, mais os dias 5, 6,
7 e meia jornada no dia 8, total de quatro jornadas e meia a 1.110 réis, total ..................................................................................…. 5.000 réis
– Hoje comprei no Fioravante Bonamigo uma coalheira para fazer queijo, que custou ....................................................................... 1.000 réis
– No Romano Zanchet comprei dois cadernos xadrez, a 500 réis cada ................................................................................................… 1.000 réis
– Vinho no Viccari …..................................................................................................................................................................................... 500 réis
– No Antônio Bordin, por vinho e mandolates .........................................................................................................................................… 400 réis
– Hoje paguei a Domenico Rosset pelo trabalho que fez em nossa casa seu filho de 12 anos.
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5 – Terça-feira. No dia 2 do corrente, dei à neta, Clara, para pagar a mensalidade de julho no grupo escolar ....................................…. 500 réis
6 – Quarta-feira. Hoje o filho, Ovídio, pensou em voltar a seu trabalho em Passo Fundo, pois havia pedido licença aos patrões, pois não haver
mais gasolina, para vir para casa e visitar os parentes e também para ir a Guaporé, Dois Lajeados e Linha Colombo. Às dez e meia embarcou
no ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo.
– A ele entreguei uma carta contendo 80 mil réis, para ser expedida e registrada, destinada à redação do jornal Fanfulla, em São Paulo,
referente à assinatura do ano de 1941 ..............................................................................................................................................…. 80.000 réis
– Mais despesas de registro ..................................................................................................................................................................…. 3.000 réis
– Ao filho, Ovídio, entreguei também dois livros da Monografia do Cinquentenário 1875-1925, para ver se consegue vendê-los ao preço de
20.000 réis cada um.
– Hoje, a esposa comprou de um mascate de Santa Catarina, de origem italiana, dois envelopes de sementes de verduras, a 500 réis cada
um ….......................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis

8 – Sexta-feira. Hoje, ao meio-dia, terminamos a moagem da cana doce. Fabricamos mais de 100 quilos de melado.
– Ao meio-dia, Ermenegildo Marcon terminou o seu trabalho, conforme se havia comprometido com seu cunhado, Onésimo, e seu pai,
Sebastião Marcon. Fez quatro jornadas e meia de trabalho, depois foi para casa.
– Dia ventoso, noite idem.

9 – Dia de forte ventania, sinal de chuva próxima.
10 – Domingo. Durante a noite, ventou forte. O dia clareou com sinal de chuva próxima, o vento norte soprando com violência.
– Hoje no Correio, por um selo .................................................................................................................................................................… 400 réis
– Por envelope e papel ..............................................................................................................................................................................… 200 réis

11 – Segunda-feira. O tempo é ameaçador, com grandes nuvens escuras no horizonte, o vento continua violento. Às 8h30min o vento
continuava forte, com rajadas que faziam tremer as casas e parecia querer arrancar as árvores e quaisquer obstáculos. Em seguida, trovões
e relâmpagos que pareciam anunciar o fim do mundo; caiu a chuva com grande violência e estrondo. Choveu por cerca de uma hora, depois
parou.
– O vento desta manhã destelhou o edifício do Grupo Escolar e, parcialmente, a Canônica e a Matriz de Casca. Todos esses edifícios eram
cobertos com telhas de terracota.
– Foi também destruída uma parte da cozinha do Sr. Albino Kremski, que era de alvenaria e também coberta de telhas de barro.
– Foram derrubadas e levadas pelo vento muitas cercas de hortas, terrenos baldios e potreiros. Também foram derrubadas árvores,
especialmente pinheiros. Esse vento trouxe muitos danos.

12 – Quarta-feira. Por uma carta enviada à filha, Clélia, na Linha Colombo ...........................................................................................… 200 réis
13 – Na noite passada o vento foi contínuo. Hoje, foi tão violento que derrubou muitos pinheiros nas proximidades do povoado. Destelhou
parcialmente também a fábrica de banha nas proximidades do cemitério.

14 – Depois de ter soprado furiosamente durante a noite, nesta manhã, ao clarear, cessou, e começou a chover intensamente.
15 – Sexta-feira. Hoje o filho, Onésimo, pagou a seu cunhado, Ermenegildo, ou melhor, a seu sogro Sebastião, os dias que trabalhou para
nós, ou seja, quatro jornadas e meia, correspondentes a 5.000 réis.
– Onésimo hoje arrumou uma badana8 com o David Toazza, pagou .................................................................................................... 1.000 réis

16 – Sábado. Ontem à noite, às 9h, começou a chover devagar, e assim ficou toda a noite. Hoje chove e refrescou.
Ontem à noite recebi, por meio da condução Casca-Guaporé, um maço de papel de 2 metros por ......... centímetros, de cor palha, e outro
maço de papel branco de 70x55cm, este último para desenho, e a primeira para fazer envelopes para cartas, ao preço de 500 réis por metro,
e um vidro de goma arábica com pincel, este no valor de 2.500 réis. Ambos foram comprados na casa comercial do Sr. João Corso, na Linha
Onze.
– Hoje o filho, Onésimo, levou e devolveu a Luigi Tessaro, de Casca, a cabra que tinha recebido de empréstimo, para fornecer o leite de que
seu filho tinha necessidade, e que tinha pego no dia ....... do mês ......... Deu como gratificação .......................................................... 6.000 réis

17 – Domingo. Em Casca, fiz a barba no Maccarini ................................................................................................................................… 600 réis
– Por jogo de trissete .............................................................................................................................................................................… 1.600 réis
– Por vinte gramas de aloe ....................................................................................................................................................................… 1.500 réis
– Por mandolate no Antônio Bordin …......................................................................................................................................................... 400 réis
– Por vinho …............................................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Uma oferta ….......................................................................................................................................................................................... 1.000 réis

18 – Segunda-feira. O cunhado de Onésimo, Favarino Marcon, veio cortar capoeira, começou às nove da manhã, fez três quartos de jornada
à razão de ..... réis, o que resultou .................
– Veio também para cortar capoeira, a chamado de Onésimo, o trabalhador, Alessio Bresciani, que trabalhou hoje pela quantia de 5.000 réis
diários.

19. Terça-feira. Hoje, o trabalhador, Bresciani, fez outra jornada ......................................................................................................… 10.000 réis
– Também o trabalhador, Favarino, fez outra jornada.
– Ontem, no moinho de Vittorio Piazza, paguei por oito quartas de milho moído a 200 réis por quarta ...........................................… 1.600 réis
– E por um resto de moagem de algum tempo atrás ...............................................................................................................................… 200 réis

8

Badana manta, geralmente de couro, que se põe sobre a sela do animal, para completar os arreios (ou o arreamento).
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– Por um telegrama ao Régio Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre, por condolências pela morte de Bruno Mussolini 9, assim redigido:
Italconsul - Palegre - Nome coletividade italiana Casca peço-vos passe ao Duce profundas condolências
trágica morte Bruno Mussolini – Dall´Acqua.
– O telegrama custou …............................................................................................................................................................................. 5.400 réis

20 – Por um quilo de soda cáustica de barril, no comerciante Otávio Busato ...................................................................................… 4.500 réis
– Por pequenas despesas …....................................................................................................................................................................... 2.000 réis

22 – Sexta-feira. Por um vidro de pílulas da vida na Farmácia Mantovani ..........................................................................................… 3.000 réis
– Por fósforos, duas caixas .......................................................................................................................................................................… 600 réis
– Por vinho ................................................................................................................................................................................................... 800 réis

23 – Sábado. Hoje fui a cavalo a Mauá, 10º Distrito de Guaporé, em visita ao filho, Plínio. No povoado Parobé, pequena parada na venda de
............... Bellei, onde foram gastos ..........................................................................................................................................................… 600 réis
– Às 12:15h cheguei a Mauá, onde almocei com o filho, Plínio, e família, que encontrei em boa saúde. Desencilhei o cavalo e o levei para o
potreiro.
– No barbeiro Luigi Soccol fiz a barba, paguei ….......................................................................................................................................... 800 réis
– No mesmo Soccol, que também é alfaiate, tirei as medidas para um par de calças e um paletó de brim.
– Por 3 quilos de alfafa ….............................................................................................................................................................................. 900 réis
– Por outras despesas ............................................................................................................................................................................… 1.100 réis
– Chegou em casa, depois de muito tempo, a filha, Clélia, a qual é servente na casa de sua irmã, Itália Astolfi, na Linha Colombo, Guaporé.
– Ela me trouxe 12 lápis com borracha, que comprou na loja de sua irmã, e pagou 500 réis cada um ….............................................. 6.000 réis
– Também no Sábado 23 o filho, Onésimo, entregou ao carroceiro .............. uma carreta de nós de pinho, em benefício da festa de Santa
Ana, a ser comemorada no dia 26 deste mês. Preço da carga …............................................................................................................ 10.000 réis
– O filho, Onésimo, pagou as diárias do cunhado, Favarino Marcon, que veio cortar capoeira. Cinco jornadas e meia, ao preço de 4.000 por
dia …........................................................................................................................................................................................................ 22.000 réis

24 – Domingo. Assisti à missa das dez, e tive de despesas, até o meio-dia …........................................................................................ 2.600 réis
– Às 14h encilhei o cavalo e, às 15h, após me despedir dos parentes, voltei para casa, aonde cheguei às 17 horas.
– Vendi ao padre de Mauá, Dom Alessandro .............., um livro da Monografia do Cinquentenário 1875-1925, pelo preço de 20.000 réis.

25 – Segunda-feira. O filho, Onésimo, com nossa carreta, foi à Linha 15 (José Bonifácio), para comprar laranjas do colono Attilio Trentin.
Comprou 500, a 1.000 réis o cento …...................................................................................................................................................... 5.000 réis
– Sábado mandei comprar dois cadernos para a neta, Clara, custaram …............................................................................................... 1.100 réis

26 – Quarta-feira. Hoje, solenidade em honra de Santa Ana em Casca. Grande afluência de povo à santa missa, oficiada por seis padres. A
festa foi alegre, principalmente pelo lindo dia e pelas belas melodias da banda musical de São Domingos.
– Por um distintivo ..................................................................................................................................................................................….. 600 réis
– Dois números de rifa a 500 ….................................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Uma cartela de tômbola …......................................................................................................................................................................... 500 réis
– Almoço no salão da igreja …................................................................................................................................................................... 2.500 réis
– Por outras pequenas despesas ..........................................................................................................................................................…. 1.900 réis

29 – Sexta-feira. Hoje em Casca recebi uma incumbência da comissão responsável pela solenidade da condução do Fogo Simbólico de
Guaporé a Passo Fundo, que passará na frente da minha casa no próximo dia 31. A comissão, composta pelo Sr. Aristide Bernardi e pelo Dr.
................., me pediu para erguer um arco com ramos verdes, ornado em cima com a bandeira nacional e, no meio, com o retrato do
Presidente da República Sr. Getúlio Vargas. Pediu também que seja feita uma grande faixa de morim, de 70 cm de largura por 4 metros de
comprimento, com os seguintes dizeres: O povo de Casca ufana-se em receber o Fogo Sagrado da Pátria.
– Voltei de Casca um pouco antes de iniciar a chuva. Comecei hoje o trabalho da inscrição.

30 – Sábado. Hoje continuei a trabalhar, desenhando as letras da inscrição. O filho, Onésimo, enquanto não chovia, começou a trabalhar
no arco, com o peão de Pietro De Zorzi, o filho e Clemente Longo e um filho de José Donadel.
– Hoje, por despesas .............................................................................................................................................................................…. 1.500 réis
– O tempo está muito chuvoso e não permite o trabalho no arco. O que não se pode fazer hoje, espera-se fazer amanhã.

31 – Domingo. O tempo não é bom, mas permite que se trabalhe no arco para finalizá-lo, o que de fato aconteceu às 10h, quando já estava
terminado e adornado. Às 14h, chegou de Casca a comissão dos festejos, um caminhão e uma comitiva de cerca de quarenta colonos a
cavalo, para encontrar a tocha do Fogo Sacro, digo, Simbólico. Depois, chegaram pessoas de Casca, Guaporé e Mauá. Às 11h15min, chegou
o atleta que trazia o fogo. Embarquei eu também no ônibus de Benjamin Menegazzo e Cia. A grande fila de caminhões e automóveis, a
cavalaria a galope e o fogo simbólico na frente fazia boa impressão.

9

Bruno Mussolini era o segundo filho de Benito Mussolini. Faleceu com 23 anos, em 7 de agosto de 1941 enquanto pilotava um bombardeiro experimental
perto de Piza.
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– Chegando em Casca às 11h30min, o
atleta com a tocha e o povo entraram na
igreja, onde o padre deu a bênção ao
fogo e proferiu um sermão belíssimo e
muito aplaudido sobre o amor à pátria.
Depois, os estudantes das escolas das
linhas e do Grupo Escolar cantaram o
hino nacional, vivamente aplaudido. Ao
meio-dia, terminaram as cerimônias de
Casca.

26 atletas de Casca na chegada do fogo
olímpico. Fonte: acervo Dall’Acqua
.

– Ao meio-dia o fogo partiu para Vila Maria, com 25 atletas, quatro grandes caminhões e cinco ou seis automóveis, cheios de pessoas de
ambos os sexos, para lá assistir com entusiasmo as cerimônias cívicas em honra à Pátria. Durante a viagem os passageiros foram entretidos
por lindas canções cantadas pelos membros do belo sexo.
– Chegando em Vila Maria às 14h, o atleta com o sagrado fogo entrou logo na igreja, seguido de todos os outros atletas, cerca de 50,
incluindo os de Vila Maria e de Casca. A cerimônia, acompanhada por uma multidão entusiasta, foi idêntica àquela de Casca.
Depois da cerimônia cívica, fui visitar o filho Alcides, que lá vive com sua família, com quem almocei.
– Às 16h, chegou de Passo Fundo a comissão dos festejos e muito povo; a juventude que veio buscar a tocha era composta de colegiais e
esportistas. Depois dos cumprimentos e de ser entoado o Hino Nacional, as autoridades de Guaporé e Casca se aprontaram para o retorno,
como também as de Passo Fundo e Marau. Às 16h20min partiram. Eu também, depois de me despedir do filho, Alcides, e sua família,
embarquei no mesmo veículo da ida, chegando a Casca às 18h20min, debaixo de chuva.
– Paguei ao Sr. Benjamin Menegazzo pelo transporte de ida e volta ….................................................................................................... 5.000 réis
– Como o tempo está chuvoso, não posso ir para casa a pé, não tenho com o que me agasalhar. Também já está anoitecendo, de forma que
decido ficar em Casca e passar a noite no Hotel Viccari.
– Por mandolates no Antônio Bordin ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 500 réis
– Por vinho, idem ......................................................................................................................................................................................… 400 réis

Setembro - 1941
1 – Segunda. Hoje parece que vai fazer bom tempo, levantei-me às 7h. Pago pelo hospitaleiro pernoite …........................................ 2.000 réis
– Por um trago de caninha .......................................................................................................................................................................… 200 réis
– Às 8h20min, tomo café no Hotel Bonamigo, com bifes na chapa, um pedaço de pão e um copo de vinho, paguei ......................… 2.000 réis
– Fico no povoado até depois do meio-dia. Após almoçar no mesmo hotel, uma sopa e um copo de vinho, que pago ........................ 700 réis
– Por outras despesinhas .........................................................................................................................................................................… 500 réis
– Às 17h chego em casa.
– Quinta-feira, dia 18 de agosto, às 18h, tivemos a grata visita do meu cunhado, Antônio Sbardelotto, da Linha Palmeiro, atualmente no
Município de Farroupilha, irmão da minha esposa, Marina. Esse cunhado esteve na minha casa até às 16h do dia 29 de agosto, Sexta-feira,
depois foi a cavalo para a casa de outro cunhado nosso, Augusto Piaia, da Linha 15 de Mauá (José Bonifácio).

3 – Hoje, fui ao moinho de Vittorio Piazza buscar um saco de farinha do milho que deixei lá ontem, paguei ...................................... 1.000 réis
– Segunda-feira à noite, o Sr. Benjamin Menegazzo trouxe, de Guaporé, meus vencimentos como fiscal municipal aposentado, 96.000 réis.
– Paguei a ele pela gentileza de trazer o pagamento …............................................................................................................................ 2.000 réis

4 – Quinta-feira. Por um carretel de fio duplo, retorcido em Casca ….................................................................................................... 1.000 réis
– A esposa pagou hoje à sua comadre Maria, esposa do compadre José Donadel, o leite que compramos a partir do dia 28 de agosto, todo
julho e até esta data, correspondente a 140 kg e meio, ao preço de 300 réis por quilo, total ….......................................................... 42.150 réis
– Hoje, depois do meio-dia, um motorista de caminhão de carga de Guaporé nos trouxe de Passo Fundo um volume gradeado que parece
uma maleta, destinado a meu neto seminarista Fernando Busato.
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5 – Sexta-feira. Hoje fui a Casca a convite do Subprefeito, Sr. Aristide Bernardi. Como estamos na semana da pátria, fui até a intendência,
onde o Sr. Bernardi me convidou para dirigir o trabalho de construção do altar da pátria para realização de missa campal no próximo
domingo, dia 7 de setembro, 119º aniversário da independência do Brasil. Assim, com os operários Ângelo Zanotelli e Antônio Odorizzi, às
14 horas começamos o trabalho na praça principal. Despesas existentes ….......................................................................................… 1.100 réis
– Este dia, sendo também o dia dedicado à juventude, aconteceu grande e entusiasmada parada de todos os estudantes do distrito. Além
de 100 alunos do Grupo Escolar, os alunos das dez escolas rurais, num total de 554 alunos de ambos os sexos, cada um com a sua bandeirinha
e, carregada pelo professor ou professora, a bandeira nacional. O efeito foi magnífico. Ao meio-dia terminou a parada. Em algumas casas,
além das repartições públicas, tremulava a bandeira do Brasil.

Desfile dos 554 alunos e alunas do Grupo escolar da Vila Casca e das Escolas rurais do município em homenagem ao dia da Juventude.
Fonte: acervo Dall´Acqua

6 – Sábado. Nesta manhã, fui a pé à Vila, para continuar o trabalho no altar da pátria. Os almoços de ontem e de hoje, no Hotel Viccari,
foram pagos pelo Subprefeito, que também pagou meus serviços antecipadamente. Despesas durante o dia ...................................… 900 réis
– Comprei na loja de Hugo A. Busato dois cadernos xadrez, ao preço de 600 réis cada um ...............................................................… 1.200 réis
– Hoje aproveitei para fazer a coleta dos meses e de julho e agosto em favor da Cruz Vermelha Italiana, por ordem do Régio Cônsul de Porto
Alegre.
– Às 19h estava em casa.
– O tempo hoje foi ameno, dia lindo, mas às 20h começou a chover, durou até as 22h, depois parou.

7 – Domingo. Feriado relativo ao 119º aniversário da independência do Brasil. Hoje, em Casca, às 10h, foi celebrada missa campal na praça
do povoado, oficiada por um padre polaco, com assistência de grande número de fiéis. O altar estava ornado de arbustos, ramos e folhas
verdes, ricamente embandeirado com os pavilhões nacionais, no lugar de honra o retrato do Presidente da República Getúlio Vargas, e ao
lado o do Pontífice Pio XII. Na frente da mesa, ao invés de uma toalha, a bandeira nacional. O nosso Padre Hermes Amianti fez um discurso
muito bem elaborado, abordando religião e política, que foi muito aplaudido pela numerosa assistência. Durante a Santa Missa foram
cantados hinos religiosos e patrióticos, a começar pelo Hino Nacional, muito aplaudido. Ao meio-dia terminou a cerimônia, retirando-se a
população, vivamente entusiasmada. Na ocasião, foram tiradas ótimas fotografias.
– Às 17h participei de um saboroso churrasco, convidado pelo Antônio Bordin ................................................................................…. 3.500 réis
– Por pequenas despesas …....................................................................................................................................................................... 3.000 réis
– Por laranjas .........................................................................................................................................................................................….... 300 réis

9 – Terça-feira. Hoje a neta, Clara Zanatta, pagou ao professor Evaristo Mantovani a mensalidade correspondente ao mês de agosto
...................................................................................................................................................................................................................… 500 réis
– Veio em busca de trabalho o nacional Zeselino Alves, de Campo do Meio (Passo Fundo). O filho, Onésimo, lhe deu cerca de uma quarta de
terreno com capoeira para roçar (6.050m²) ao preço de 16.000 réis. Começou hoje ao meio-dia.

10 – Quarta-feira. Por uma carta registrada, destinada ao Cônsul Geral da Itália, pedindo demissão do cargo de Agente Consular ....…. 1.200 réis
– Por uma carta ao genro, Benjamin Cezarotto, de Taquaruçu, que pesava 30g …................................................................................... 600 réis
– Por 12 envelopes de tamanho comercial, no Romano Zanchet …........................................................................................................... 600 réis
– Por um quilo de café no mesmo lugar …................................................................................................................................................ 3.000 réis
– Por um lenço de bolso no Ulisses Toazza ............................................................................................................................................… 1.500 réis
– Por laranjas, doces e vinho do A. Bordin …............................................................................................................................................. 1.400 réis
– Por doação a um necessitado …............................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Por meia dúzia de fotografias do filho Vitorino …................................................................................................................................ 6.000 réis
– Por cinco fotografias do Cortejo Cívico do dia 5 do corrente, no mesmo fotógrafo, Antônio Vivan …............................................... 5.000 réis
– Continuei o recolhimento das mensalidades de julho e agosto em favor da Cruz Vermelha Italiana.

11 – Quinta-feira. Hoje, a neta, Clara, foi ao moinho de Guerino Busato para buscar os 31 quilos de arroz que tínhamos entregado. Depois
do polimento10, restaram apenas 14 kg. Paguei pelo beneficiamento ...................................................................................................… 200 réis

10

O processo de polimento remove a casca do arroz.
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12 – Sexta-feira. O filho, Onésimo, foi a Casca e comprou um quilo e duzentos gramas de roxo-terra, no Romano Zanchet, ao custo de 1.200
réis o quilo ….............................................................................................................................................................................................. 2.640 réis
– Comprou também um pacote de adubo, com ............. gramas …......................................................................................................... 1.400 réis
– Por sal amoníaco ....................................................................................................................................................................................… 500 réis

13 – Sábado. Choveu durante todo o dia, menos cerca uma hora pela tarde, na qual o peão Zeselino Alves aproveitou para terminar o seu
contrato de cortar capoeira. À noite, recebeu seu pagamento, conforme acordado no dia 9 do corrente, 16.000 réis.

14 – Domingo. Hoje, depois do café da manhã, o peão Zeselino foi para casa.
– Depois do meio-dia, com licença minha, após a chegada do músico e de outros jovens, foi realizado um baile familiar em minha casa,
organizado pelas festeiras, Clélia, nossa filha e Alice, filha do compadre, José Donadel. A festa foi realizada com autorização do Subprefeito
de Casca, conforme alvará provisório n.º 00644, de 13 de setembro de 1941, para o qual paguei .................................................... 10.200 réis
– Às 19h terminou a diversão, muito animada e sem o mínimo incidente.

15 – Segunda-feira. Hoje recebi do Sr. Aristide Bernardi, Subprefeito deste Distrito, expedida pela 1ª Região Policial de Caxias, a licença para
trânsito com arma de caça e tiro ao alvo n.º 792-B, ficha n.º 8673, com data de 2 de julho de 1941, licença válida até 31/12/1941. A arma é
um arcabuz de carregamento traseiro, com um cano, calibre 32 com o número 4.803. Também recebi o certificado de propriedade
permanente, registro n.º 8.660, com data de 2 de julho de 1941, ambos com a minha fotografia e legalmente seladas, com 10.200 e 5.200
réis, respectivamente.
– Ontem, Domingo, fez muito frio.
– Hoje fui a pé a Casca para fazer várias coisas. Às 10h começou a chover, o ar está congelante, às 11h30min começou a nevar, uma chuva
gelada. Às 13h aproveitei o caminhão do Borella, de Marau, e sob chuva cheguei em casa.
– Por pequenas despesas …...................................................................................................................................................................... 2.000 réis

16 – Por um jornal Diário de Notícias …...................................................................................................................................................... 500 réis
17 – Quarta-feira. Por dois carretéis de fio duplo, retorcido …................................................................................................................ 2.000 réis
– Segunda-feira, dia 15, a filha, Clélia, partiu novamente para a Linha Colombo, onde continua como servente na casa do genro, José Astolfi.
Ela tinha vindo para casa por alguns dias, a fim de descansar e ver se melhorava um pouco o estado de sua saúde.
– Hoje, pelo correio, recebi uma carta de Curitiba, da filha, Aurora, contendo uma nota de vinte mil réis como presente.

18 – Quinta-feira. Hoje vendemos ao Sr. Evaristo Mantovani uma meda11 de feno, a olho, sem pesar, pela importância de 40.000 réis
20 – Sábado. Na noite passada choveu continuamente, assim como hoje durante todo o dia.
22 – Segunda-feira. Despesa no Viccari …................................................................................................................................................ 1.400 réis
– Despesa no Romano Zanchet ….............................................................................................................................................................. 1.200 réis
– Fiz a barba no P. Maccarini ….................................................................................................................................................................... 600 réis
– No dia 16 do corrente fui ao moinho de Vittorio Piazza buscar seis sacas de farinha de milho …........................................................ 1.200 réis
– Hoje chegou de Alfredo Chaves enviado do Governo do Estado, Leôncio V. da Silveira, Auxiliar técnico da Estação Experimental daquela
cidade, para estudar a doença que ataca o trigo na planta, muito difundida nesta localidade, causada por pequenos insetos do tamanho da
semente da mostarda, que o fazem morrer.
– Entre as pessoas que acompanharam o Sr. de Oliveira de automóvel, além de mim, estavam o Sr. Battistella, o Subprefeito Sr. Aristides
Bernardi, ... Damo, José Donadel, Antônio Bordin, Guerino Busato, Avelino Mantovani, Enrico Caovilla e Romano Zanchet. Foram visitadas
as roças de trigo do colono Ferdinando Caovilla, Battista Bortolozzo, de Ângelo Dall´Acqua e de José Donadel. Foram encontrados muitos
insetos na plantação do primeiro, estando a colheita completamente arruinada. Na roça de Dall´Acqua, foram encontrados poucos insetos
vivos e muitos mortos, não sei porque, talvez outro inseto que mate o danoso, ou talvez o frio ou a geada. O empregado encontrou o trigo
de Dall´Acqua em ótimas condições até o momento.
– Paguei de condução no carro ….............................................................................................................................................................. 5.000 réis
– Nesta manhã entreguei a David Toazza a planta das duas fachadas da reconstrução da sua casa. Pelo desenho me pagou 12.000 réis.
– Comprei do Sr. David Toazza um chicote, que paguei …..................................................................................................................... 12.000 réis
– Hoje, entreguei à firma Pizzolatto e Marcon, cinco folhas de zinco com as seguintes palavras perfuradas: Guaraná, Gasosa, Laranjada,
Abacaxi e, outra folha dupla com as duas palavras Caninha Sant´Ana e mais, nessa data me entregou outra folha, também de zinco, para
nela perfurar o nome da firma, Pizzolatto e Marcon.
– Nesta noite, chegou de São Domingos o filho, Plínio, de passagem.

23 – Choveu com força até o meio-dia.
24 – Quarta-feira. Hoje depois do almoço fui a Casca e, no Correio, postei uma carta registrada contendo 149.000 réis, destinada ao Consulado Italiano de Porto Alegre, resultado da coleta de julho e agosto para a Cruz Vermelha Italiana. O resultado foi de 153.000 réis, dos
quais descontei 4.000 réis para a expedição e registro do dinheiro.
– Por uma carta-correspondência, com seis fotografias da festa da Semana da Pátria, registrada …..................................................... 2.000 réis
– Autorizei o vigário, Amianti, a retirar do correio o jornal Fanfulla, para que o possa ler.
– Hoje, entreguei ao amigo, Giovanni Domeneghini, os 100.000 réis que o filho, Plínio, pediu para serem entregues a ele.
– Por selos no correio …............................................................................................................................................................................. 1.600 réis
– Por outras pequenas despesas ….............................................................................................................................................................. 800 réis

25 – Quinta-feira. Mariano Martinelli retornou de Benjamin Constant (Taquaruçu) hoje, e me trouxe daquela localidade duas cartas, uma
da filha, Estér e outra da, filha Jones. Trouxe uma também do filho, Ovídio, de Passo Fundo, pela qual me mandou 20.000 réis.
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Meda - monte de feno, molhos de trigo, cevada, palha ou outro cereal formando um grande cone, em torno de um poste ou tutor.
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26 – Sexta-feira. Hoje, no moinho de Vittorio Piazza, por um saco de milho moído …........................................................................... 1.600 réis
– No dia 24 deveria ter registrado cinco mil réis que paguei dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto em benefício da Cruz
Vermelha Italiana e enviados ao Régio Cônsul em Porto Alegre. Enviadas também subscrições dos subscritores de Casca, do seguinte modo:
201.000 réis, sendo 160.000 dos meses de março e abril, 41.000 por oblação única, 156.000 réis pelos meses de maio e junho e 149.000
pelos meses de julho e agosto. Total das minhas cotas pagas pelos referidos meses …...................................................................... 30.000 réis

28 – Domingo. Hoje às 8h, fui a cavalo a Vila Maria, para provar o paletó, feito pelo alfaiate Luiz Soccol.
– Cheguei em Mauá, às 9h30min. No povoado Parobé parei por 10 minutinhos na venda do Camilotti, onde encontrei o compadre Antônio
Martinelli, e tomei um traguinho, que paguei …....................................................................................................................................... 400 réis
– Em Mauá, almocei na filha Inês. Parei por cerca de uma hora na casa do filho, Plínio, e dei um pouco de forragem ao cavalo. Despesas
naquela vila por .........................................................................................................................................................................................… 800 réis
– No retorno a Parobé, um aperitivo na venda de [em branco] .................................................................................................................. 200 réis
– Um dia, não recordo a data, na venda de Romano Zanchet, mandei comprar uma latinha de azeite para tempero, da marca ................, que
custou ....................................................................................................................................................................................................... 6.000 réis
–Hoje entreguei ao filho, Onésimo ........................................................................................................................................................… 5.000 réis
– No Sábado, 27, entreguei a Antônio Marcon Neto a chapa de zinco com os dizeres Pizzolatto e Marcon, a qual, lhe disse, custou 18.000
réis. Junto com as demais que entreguei no dia 22 do corrente, fazem o total de 68.000 réis.
– Por frutas, bebida e papel …................................................................................................................................................................... 1.200 réis

29 – Segunda. Por uma vassoura no Clemente ...................................................................................................................................... 2.000 réis
– Às 18h, entreguei ao Sr. Hugo Variani, motorista da linha de ônibus de Casca a Guaporé, a conta dos meus serviços prestados ao contador
da Prefeitura de Guaporé, que paga meus vencimentos. Ao mesmo tempo, o encarreguei de comprar um metro de papel branco para
desenho e dois metros daquele pardo, para envelopes, no João Corso da Linha Onze.

30 – Quarta-feira. Às 18h o Sr. H. Variani trouxe meu pagamento do mês de setembro como fiscal aposentado, calculada pelo contador da
prefeitura municipal, Sr. Edgar Feijó, correspondente a 96.000 réis.
– Pelo incômodo do Sr. Variani de trazer o dinheiro .............................................................................................................................… 2.000 réis
– O Sr. Variani também trouxe, da Linha Onze, o papel pardo, ao custo de 500 réis por metro .........................................................… 2.000 réis
– O Padre Amianti começou a receber o Fanfulla, com o número 17616, do dia 14 de setembro de 1941.

Outubro - 1941
4 – Sábado. Hoje entreguei à neta, Clara, para pagar suas mensalidades ao prof. E. Mantovani, do Grupo Escolar de Casca correspondentes
aos meses de outubro e novembro, conforme a nota recebida em 04/10/1941, a importância de 500 réis mensais …....................… 1.000 réis
– Hoje nos surpreendeu com sua visita o neto, Fernando Busato, que, voltando de Casca, está em férias para tratamento de sua saúde. Ficou
todo o dia e passou a noite em nossa casa.
– O neto Fernando Busato me deu de presente a série inteira dos quatro selos brasileiros, comemorativos aos 800 anos de Portugal (11401940), com os seguintes valores: 5.400, 800, 400 e 200 réis, total …....................................................................................................... 8.800 réis
– Esta noite nos visitou o filho, Alcides, de Vila Maria, o qual voltava de Mauá, e passou a noite em nossa casa.
– Às 8h da manhã começou a chover e continuou todo o dia, até as 4 horas da manhã do dia 5, Domingo.

5 – Domingo. O dia iniciou com forte chuva.
– Hoje o neto, Ferdinando, saiu às 7h30min, porque tinha prometido a seus superiores auxiliar a Santa Missa em honra a Nossa Senhora do
Rosário, na Linha Onze. Assim, embarcou, sob chuva, no veículo da Linha Passo Fundo-Porto Alegre, prometendo retornar no dia seguinte.
– Choveu até as 13h.
– O filho, Alcides, foi com nosso cavalo até Casca. Dei-lhe três cartas para serem postadas, uma para o filho, Vitorino, em Curitiba, outra
para o filho, Ovídio, em Passo Fundo e uma para a neta, Zélia Astolfi, em Caxias, tudo por …............................................................... 1.200 réis
– Por ele, mandei comprar uma garrafa de caninha, que pagou ........................................................................................................…. 2.000 réis
– Nesta data, vendemos ao filho, Alcides, de Vila Maria todas as ferramentas de armação do Malacate 12, ao preço de 2.000 o quilo, as duas
serra-fitas por 15.000 réis cada uma, e por 30.000 réis o madeirame que pertence à dita armação, sem aumento de preço. Todas as
ferramentas da armação devem ser pesadas.
– Às 15h30min o filho, Alcides, partiu para Vila Maria.
– Nesta data, a esposa pagou o leite que compramos de José Donadel, em ........................................................................................ [em branco]
– Ontem, comprei de Severino Bonamigo uma (escova de mão)13, de fibra escura, redonda .............................................................. 1.500 réis
– Nesta data, a esposa pagou o leite que compramos da mulher do compadre, José Donadel, de 5 de setembro a 5 de outubro,
correspondente a 101 quilos e 400 gramas, à razão de 300 réis o quilo, no total de .......................................................................... 30.420 réis
– Nesta data, emprestei ao filho, Alcides, o livro “A grande enchente de 1941”.
– Durante a noite passada, choveu de forma insistente.

6 – Segunda-feira. Chuva durante todo o dia.
12

Máquina destinada a utilizar a força dos animais, transformando-a em movimento circular contínuo

13

No texto: scoato- vassourinha, em forma de pincel, de variados tamanhos, usada para limpeza de louças, etc.
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7 – Choveu durante toda a madrugada. O dia amanheceu com nuvens ameaçadoras, e por volta das 9h voltou a chover.
– Hoje levei, ao moinho de Vittorio Piazza oito quartas de trigo.
– Hoje dei à neta, Clara, um bloco de papel para cálculo por .................................................................................................................. 1.000 réis
– Às 18h, com a condução, voltou da Linha Onze o neto, Fernando Busato.

8 – Hoje, fui ao moinho de Vittorio Piazza, buscar um saco de farinha do trigo levado ontem para moagem .................................… 1.600 réis
– Levei também para moer um saco de milho com oito quartas .........................................................................................................…. 1.600 réis

9 – Quinta-feira. Em Casca, com o neto, Fernando Busato, comprei na casa comercial de H. A. Busato um vidro de ácido acético para fazer
vinagre, que paguei …................................................................................................................................................................................ 4.000 réis
– Fósforos, papel e penas para escrever no Severino Bonamigo .........................................................................................................… 1.700 réis
– No Arturo Deitos, fiz a barba ..................................................................................................................................................................... 600 réis
– No Ferdinando Bonamigo, por coagulador para fazer coalho ...........................................................................................................… 2.000 réis
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um saquinho de veneno Agroquímica para combater as formigas saúvas …......... 6.000 réis
– Mais três cadernos xadrez ..................................................................................................................................................................… 1.500 réis
– Também no Zanchet, por uma carteira de cigarros …........................................................................................................................... 1.000 réis
– Entreguei ao comerciante Otávio Busato, para diminuir nosso débito, a quantia de 100.000 réis.
– O neto, Fernando Busato, avisado pelo padre Amianti de que seus superiores o chamavam com urgência, embarcou às 9h no ônibus Passo
Fundo- Guaporé, para essa localidade.

11 – Sábado. Hoje, entreguei à neta, Clara, 400 réis para comprar um caderno xadrez …....................................................................... 400 réis
– Hoje a neta, Clara, a meu pedido, levou para o sapateiro Pedro Copcescki dois pares de sapatos para conserto, sendo um meu.

13 – Segunda-feira. Paguei ao ourives Andrea Quarenghi para conserto dos óculos …......................................................................... 1.000 réis
– Por um carrinho de brinquedo rústico a um polaquinho …...................................................................................................................... 400 réis
– Por um almoço no Bonamigo, em Casca …............................................................................................................................................ 2.400 réis
– Por miudezas ….......................................................................................................................................................................................... 500 réis
– No A. Bordin, por bananas …..................................................................................................................................................................... 400 réis
– Por meio quilo de café, na casa comercial de Romano Zanchet ........................................................................................................… 3.000 réis
– No mesmo, por meio quilo de sal amargo ….......................................................................................................................................... 1.500 réis
– E por um quilo de açúcar .....................................................................................................................................................................… 1.800 réis

17 – Sexta-feira. Forte geada.
18. Sábado. Menos geada.
– Comprei na casa comercial de H. A. Busato um estojo de meia dúzia de lápis de cor sortidos para a neta Clara …........................... 1.200 réis
– Comprei no Romano Zanchet chumbinhos para caçar passarinhos …................................................................................................. 2.000 réis
– Mais despesas no mesmo …................................................................................................................................................................... 1.000 réis
– Por bananas no A. Bordin …....................................................................................................................................................................... 500 réis
– E vinho ….................................................................................................................................................................................................... 700 réis
– Por ferro em rolo no Pietro Zandoná ….................................................................................................................................................. 1.000 réis
– Por uma pequena conversa no centro telefônico com a filha Itália, na Linha Colombo ...................................................................… 1.000 réis

19. Domingo. Ainda geada.
– Hoje recebi parte do pagamento da firma Pizzolatto e Marcon de Casca, pelos seis letreiros em folhas de zinco que fiz há alguns dias, ao
preço de 68.000 réis, e mais 10.000 réis relativos a uma placa com a inscrição 2 - P et M, entregue hoje. O total é de 78.000 réis. Recebi
40.000 réis, restando a receber 38.000 réis.
– Hoje, despesas em Casca ….................................................................................................................................................................... 1.200 réis

20 – Segunda-feira. Conforme aviso recebido por carta da filha, Gelsomina, de Caçador, chegaram hoje, por volta das 8 da manhã, a Marietta
Busato com sua e nossa neta, Maria, filha da dita Gelsomina, para buscar nossa filha, Clélia, chegada há pouco da Linha Colombo de Guaporé,
onde trabalhava como servente na casa da nossa filha, Itália, e agora vai exercer a mesma função em Caçador, na casa de Gelsomina, por
pagamento mensal.

21 – Terça-feira. Nesta noite, por volta das 19h, na condução do Sr. Ângelo Mezzomo, de Camargo, nossa filha, Clélia, com a Marietta Busato
e a neta, Maria (filha do genro Máximo), partiram para Vila Maria, onde ficam até Sábado dia 25. Dali, irão todas para Marau, onde ficam na
casa de Constante Fuga até o dia 27, quando embarcarão para Passo Fundo. Lá ficarão alguns dias, antes de partir definitivamente para
Caçador (Santa Catarina). Esse é, mais ou menos, o programa que fizeram.

22 – Quarta-feira. Hoje, em Casca, comprei na casa comercial de Otávio Busato um par de óculos escuros, por ter quebrado uma daquelas
lentes escuras que usava antes. As quebradas levei para o ourives Andrea Quarenghi para que as conserte com tempo, e as novas, compradas
de Ottavio Busato, paguei …..................................................................................................................................................................... 7.000 réis
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um par de chinelos Cron, que paguei ..................................................................… 9.000 réis
– Mais cinco metros de papel cor de rosa, à razão de 5.000 por quilo ...................................................................................................… 700 réis
– Por outras pequenas despesas ...........................................................................................................................................................… 2.100 réis
Total 2:868.310 réis

Continua no caderno n.º XXIX
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