Caderno 37
De 28/04/1945 até 12/09/1945

Abril - 1945
De transporte Cr$ 1.385,50

28 – Sábado. Por carta que recebi em 23 do corrente do amigo Benvenuto Crocetta de Porto Alegre, e chegada aqui hoje, anunciava-me
que faria empenho de vir nos visitar hoje mesmo no Expresso de Porto Alegre–Passo Fundo, a fim de assistir junto com a sua esposa D.
Teresa Pilla Crocetta, as nossas Bodas de Ouro, para o próximo dia 1° de Maio, e por mim previamente convidados.
– Assim, justamente as 14h, desembarcavam com meu grande prazer o casal Crocetta, que introduzidos pela Marina e sua filha Aurora, os
saudei, “Sejam benvindos”, e alegremente com cordiais saudações dei ao Sr. Crocetta um abraço de sincero afeto e um apertado e respeitoso
aperto de mãos a distinta Sra. esposa D. Teresa. Logo a Marina os introduziu no quarto especialmente reservado para eles. Mais que senti
não poder acompanhá-los e fazer-lhes companhia e apresentá-los aos inúmeros parentes, que com muito meu prazer vinham chegando de
várias e longínquas localidades.
– Às 20 horas principiou a cair providencial chuva.

29 – Domingo. Durante a noite choveu continuamente. O casal Crocetta, hoje tinha vontade de ir assistir a Sta. Missa na Casca, porém
devido ao tempo e as estradas lamacentas, não puderam ir.
– Hoje por um vidro de Pílulas da Vida na Farmácia Mantovani …………………........……................................................…………………………… Cr$ 4,00

30 – Segunda. Ontem com minha grande alegria, soube que em casa Astolfi, tinham chegado de Rolante os nossos parentes, isto é: Não
sabia mais como me comportar. Estava tão contente, alegre, chorava de alegria em saber de tantos íntimos parentes que vinham chegando
de propósito a nos homenagearem de tão longe! Agradecido seja o nosso bom Deus! Me parecia que eu não era digno de tanto favor.
– Outra grande alegria: soube que vinha também, o nosso querido filho Vitorino, embarcado em Bento Gonçalves, junto ao seu tio e tia, o
meu irmão Matteo e sua esposa Luiza, com os seus filhos, a Amália, esposa do Battista Carraro, e seu irmão Leonides Dall´Acqua, e que sem
conhecerem vieram até de noite acima do Morro de Sta. Bárbara, no Marco de Pedra em São Valentin de Bela Vista de Guaporé. Devido ao
tempo que principiou a choveu, e sendo já de noite, o ônibus teve que parar afim de que fossem colocadas as correntes nas rodas. Assim,
vista uma venda aí pertinho, entraram para molhar um pouco a garganta e também a goela, pois até ali não sabiam que fossem parentes
entre si. Quando pois, descobriram o grau de parentela, então fizeram repetir a dose, e assim, alegres e contentes, não acabaram mais de
comentar a ventura única nos anais do município de Guaporé.
– Às 11 horas, digo às 23, finalmente, embaixo da chuva, chegaram os Astolfi, que vivem na estrada geral, na encruzilhada da Linha III de
Guaporé, a um e ½ quilômetros da cidade. O Beppi e a Itália Astolfi tinham ido de manhã a um casamento a uma certa distância, e pois,
como o tempo meteu-se a chover, não puderam vir para casa e passaram a noite em casa dos noivos, digo, dos recém casados.
– Na casa dos Astolfi, além dos filhos estavam também o Fernando e sua irmã Maria, filhos de Luís e Aurora Busato. Quando foi aberta a
porta e que viram o Vitorino, e que souberam quem eram os outros, foi um Deus nos acuda, os cumprimentos e a carinhosa recepção foram
além do comum. A tardia hora foram se deitar.

Maio - 1945
01 – Terça-feira. Deus seja louvado! Chegamos finalmente ao nosso tão auspiciado dia do nosso 50º aniversário de casamento, efetuado
na igreja de Sto. Antônio, em Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), em 1º de maio de 1895!
– Conforme o aviso de ontem, hoje às 10 horas, vindos de Guaporé, chegaram os parentes de Rolante com o nosso filho Vitorino, o qual
mediante prévia licença dos seus bons superiores de Caxias em cujo Seminário o filho é internado.

– Embora que o filho fazia pouco tempo que faltava de casa, para nós foi uma grande consolação abraçá-lo e a vê-lo em nosso lar, junto aos
outros quatro irmãos e oito irmãs, que dos 10 filhos nossos somente nos faltaram dois, que infelizmente por falta maior não compareceram,
estas foram a Anita de Lajeado Grande, município de Getúlio Vargas, e a Clélia de Taquara Verde, município Caçador (Sta. Catarina).
– Por ter sofrido um desarranjo na caminhonete em que vinham os Astolfi de Guaporé, somente as 10 horas chegaram. Vinham o Beppi e
sua esposa Itália e seu filho maior Mário. Assim tivemos a felicidade de ter em aquele fausto dia, dos nossos 15 filhos os seguintes: Alcides,
Plínio, Onésimo, Ovídio, Vitorino, e Itália, Gelsomina, Aurora, Estér, Ersília, Inês, Jones e Albertina, com seus parentes.
– Os filhos e os serventes estavam atarefados em preparar o churrasco de gado e de ovelha, em preparar as mesas e limpar o lugar na
sombra dos Cinamomos perto de casa.
– Uma outra alegria para mim que não podia me levantar da cama, foi que de acordo nosso, os filhos tinham combinado junto ao neto
Fernando Busato, de que a Missa que se ia celebrar em ação de graça com a prévia licença das Autoridades Eclesiásticas, devia ser rezada
em nossa casa as 10 horas. Assim, o filho Alcides em pouco tempo, improvisou um altar para a celebração do Santo Oficio na sala da casa.
Às 9 e 40 chegou da Casca o nosso Rev. P. Hermes Amianti, o qual logo as 10 horas, assistido pelo Seminarista nosso filho Vitorino, principiou
a Sta. Missa. Convidadas pelo neto Fernando, vieram também da Casca 7 ou 8 moças que gentilmente durante o Sto. Ofício cantaram Laudi
Sacral a Nossa Senhora.
– A Missa compareceu em peso o povo que estava presente, não pude dar entrada, pois que a vasta sala estava a cheia.
– Depois da Missa, durante à qual todos os parentes Dall´Acqua que estavam presentes comungaram, o P. Amianti fez um bem adivinhado
sermão, o qual comoveu o público em geral; depois o Padre, presentes os padrinhos Benvenuto e Teresa Crocetta, fez a cerimonia simbólica
do casamento. Em seguida o Compadre Crocetta fez um ótimo discurso enaltecendo os méritos (nada!) do casal Dall´Acqua e fazendo um
grande elogio às famílias numerosas, sendo que os festejados eram um bem provado exemplo.
– Finda a cerimônia religiosa, todos os presentes foram para o churrasco, sendo que a minha esposa trouxe-me também um pedaço para
mim, que o saboreei de bom grado, e que … também pouco a pouco, sacrifiquei dois ou três copos de vinhos.
– Sendo convidado o fotógrafo Antônio Vivan, foram tomadas três chapas fotográficas, sendo uma da minha inteira família, sendo que para
as duas filhas ausentes, foram deixados os lugares em branco para as colocarem em tempo oportuno; a 2ª de todos os parentes presentes;
e a 3ª de todos os convidados em geral. Antes de focar a chapas dos parentes, tivemos a grata surpresa de receber as visitas de Luís Busato,
nosso genro e do Neto Rubens Caprilhone, seu genro e residente em Ponta Grossa, os quais chegaram a tempo na ocasião que foi tirada a
2ª fotografia.

Foto da família inteira a qual Ângelo se refere.
Em frente: Alcides, Itália, Ângelo, Marina e Plínio.
Fila do meio: Clélia, Aurora, Inês, Estér e Anita.
Atrás: Gelsomina, Ersília, Vitório, Onésimo, Ovídio, Albertina e Jones
Fonte: acervo Dall´Acqua.
A curiosidade desta foto é que Ângelo Dall´Acqua não foi fotografado junto com os demais, aliás, nem participou da festa, pois estava na cama onde
permaneceu por aproximadamente cinco meses em tratamento, com a perna quebrada. As filhas Clélia e Aurora também não puderam participar, por
impedimentos familiares. Os três foram inseridos na foto por obra do fotógrafo da época.

2ª fotografia citada por Dall´Acqua, que
retrata todos os seus parentes presentes na
festa.
Podemos observar que, mais uma vez, foi
deixado um espaço e que a imagem de Ângelo
foi acrescentada posteriormente.
Fonte: acervo Dall´Acqua.

A 3ª foto em que são retratados todos os convidados em geral
Fonte: acervo Dall´Acqua.

– Às 16 horas, findo o exercício do churrasco, os presentes aqui em casa, assistiram a meia hora de arte pelo rádio trazido de Guaporé pelos
Astolfi, o qual, por gentileza e regozijo das nossas Bodas de Ouro, os nossos netos Mário Astolfi e Fernando Busato, quiserem nos
homenagear com meia dúzia de dedicas pela Radiofônica Gaúcha de Porto Alegre, das quais lhes ficamos eternamente gratos.
– A todos os presentes foram distribuídos um elegante e bem escrito Folhetim-Dedica, do autor Benvenuto Crocetta, o qual quis mimosear
o festejado casal Dall´Acqua. Todos ficaram contentes da bela recordação. Às 18 horas, em casa somente ficaram os inúmeros parentes e
os que vieram de longe, os quais faziam os seus comentos pela alegre e agradável festa feita em nossa honra!

Prezados Cônjuges Dall´Acqua
QUIZ a Divina Providência reservar-vos,
no ocaso da vida, a suprema ventura de
festejar o jubileu do vosso casamento, na
perfeita harmonia dos vossos corações
bem formados, alegrados ainda pela
esperança de dias felizes e rodeados pela
numerosa prole amantíssima.
Fecha-se, hoje, o ciclo da vossa missão
construtora de pais e de cidadãos, fazendo
jus ao título caríssimo de beneméritos da
sagrada instituição da Família e da
Sociedade, mercê o exemplo marcante de
uma vida de trabalho fecundo, de
dedicação amorosa e de virtudes
aprimoradas, a assinalar o caminho do
dever e da honra aos vossos descendentes
e concidadãos.
50 anos de vida conjugal, que encerram
tantas fases felizes, representam também
a soma de lutas, de amarguras e de
sacrifícios, com que, vós levastes a termo a
meritória obra de reprodução e de
formação patrimonial, com meros valores
morais, cívicos e espirituais. É esta a
herança mais valiosa que podeis legar.
Com a tradição de uma nobre linhagem,
cujas raízes aprofundam na era medieval,
vós trouxestes da longínqua terra natal, só
uma pobreza honrada, juntamente,
porém, às preciosas virtudes da raça que

Vos permitiram vencer, no áspero
esforço de meio século, como célula
criadora de legítima riqueza nesta terra
hospitaleira e generosa. Porquanto
cônjuges
Dall´Acqua,
vós
permanecestes pobres, mas, na vossa
austera humildade, gozais, hoje, o justo
orgulho de ter oferecido à sociedade e a
esta grande Pátria Brasileira, o tesouro
inestimável de 15 filhos, física e
moralmente sadios, de 70 netos e 5
bisnetos, que representam outras
tantas células criadoras de beleza moral
e de riqueza econômica e social.
É este o mais belo e expressivo
significado do vosso jubileu matrimonial
e o motivo da vossa santa alegria em
ver, hoje, com vós reunidas, as 15
famílias da vossa prole, que vos
agradecem todo o bem que lhes
proporcionastes e vos abençoam
carinhosamente, unindo as suas
bênçãos as do Céu, de que sois dignos.
Mas aceitai também, cônjuges
Dall´Acqua, com a mesma ternura, as
homenagens afetuosas de tantos velhos
amigos, que vos almejam AD MUITOS
ANOS ainda, e entre os quais incluem-se
os cônjuges
Benvenuto e Theresa Crocetta
Vila Casca (Guaporé), 1º de maio de 1945.

– Pelo custo da Sta. Missa rezada fora da Igreja ……………………….......................................................................................……………….……. Cr$ 4,00
– E pela licença das Autoridades Eclesiásticas Superiores …..........................................................................................…………………………. Cr$ 6,00
– Pelo serviço e trabalho do churrasco ao Sr. José Pedot ………………............…………............................................................................……. Cr$ 2,00
– Partida dos parentes Dall´Acqua e Astolfi etc.

2 – Quarta. Às 6:30, eu embora magoado pela partida do meu irmão Matteo, sua esposa Luiza e seus filhos, Amália e Leonides, fiquei-lhe
gratíssimo, como também a minha esposa, que se dignaram de virem de tão longe, Linha Boa Esperança, do 2º distrito Rolante do município
de Santo Antônio da Patrulha, para nos homenagear na nossa faustosa festa das Bodas de Ouro e com seus valiosos presentes; Matteo Cr$
50,00; Luiza Cr$ 50,00; Amália Cr$ 50,00; seu marido Battista Carrara (ausente) Cr$ 50,00 e Leonides Cr$ 20,00.
Obrigadíssimos! Às 6 e 30, como já disse, agradecidos se despediram e embarcaram para o retorno em seus lares.
– Também despediram-se de nós, os netos Walmir Daniel e sua esposa Maria com o seu pequeno filhinho Ubirajara, para Carazinho.
– Como também o casal Astolfi e seu filho Mário, as 10 horas embarcaram para Guaporé, para nos bastante agradecidos.

5 – Sábado. Com nossa saudade também os nossos bons compadre e comadre Benvenuto e D. Teresa Pilla despediram-se de nós deixandonos amargurados pelas suas saídas! Lhe ficaremos por toda a nossa vida, eternamente reconhecidos. Às 8 horas, no ônibus Expresso,
seguiram para Porto Alegre, com os nossos melhores votos de felicidades e boa viagem.

6 – Domingo. Também, com nossa bastante saudade, hoje o nosso bom genro Luís Busato junto ao seu genro Rubens Caprilhone,
embarcaram para Passo Fundo, onde pretendem aí esperar a Aurora e os filhos para na quarta-feira embarcarem juntos e seguirem para
Ponta Grossa (Paraná).
– Ontem por minha ordem, o filho Onésimo foi na Casca e foi pagar o Sr. Afonso David agente do “A Nação" a minha assinatura
correspondente ao ano de 31 maio 1945, até 30 de junho de 1946, na importância de …...................................................................… Cr$ 30,00
– Ontem de tarde perante mim e minha esposa Marina, o genro Luís Busato, presentes todos os nossos cinco filhos homens, ofereceu aos
4 filhos mais velhos, isto é Alcides, Plinio, Onésimo e Ovídeo, que fossem para Ponta Grossa no Paraná, que os colocaria com serviço para
cada um trabalhar do ofício que cada um sabe fazer, para ganhar a própria vida, assim concordaram. Assim resolveram três dos filhos, de
seguirem rumo norte dentro de poucos dias, menos o Plínio, o qual pelo momento está comprometido em outro assunto.

7 – Segunda. Nesta data a Marina ajustou com o sobrinho Luís Dall´Acqua, conforme segue:
Por frangos 16 quilos a Cr$ 2,50 Total ..............................................................................................................………..…………… Cr$ 40,00
Ovos, uma dúzia a Cr$ 2,50 ……………………………..………...................................................................................……..…………………. Cr$ 2,50
Penas de ganso, quilos 1 ½ a Cr$ 18,00 por quilo ………..................................................................…..……………..……..…………… Cr$ 27,00
Para Clemente Longo, por uma garrafa de graspa …………..........................................……………..…………………...…..…………………. Cr$ 2,00
– Despesa no Otávio Busato:
½ quilo de café ………………………………………….........................................……………………………………………….……..……..…………..…….. Cr$ 4,00
Duas dúzias de envelopes comerciais ...................................……………………………………………………..………………………………….……. Cr$ 2,40
– No negócio de Romano Zanchet por um tubo de Pílulas da Vida ………………………......................................................……………….……..…. Cr$ 3,50
– No Vasco Fidler, despesa batatinha ………………………………………….........................................................………….….……….………………..…… Cr$ 13,50

– Por José Pedot, serviço do churrasco um dia …………………………………………......................................................…..………….……………..…… Cr$ 20,00
– Por tempero do churrasco ………………………………………………………………......................................................…………..…………………..…..…… Cr$ 13,50
– Pelo serviço que fez o Luiz Pajer em tirar o mel de 10 caixões a Cr$ 2,00 por cada caixão, total ......................................................... Cr$ 20,00
– Hoje, o nosso filho Vitorino, depois da despedida de nós e de todos os parentes e muito contente e satisfeito pelo bom êxito da festa que
teve o trazer de assistir as nossas faustas Bodas de Ouro, embarcou novamente a fim de retornar no seminário em Caxias do Sul, de onde
teve a licença do bom Padre Reitor de vir a nos honrar com sua presença para o maior brilho e alegria de nós todos.
– Também a filha Gelsomina de Caçador, depois da sua despedida, para nós de desagrado, e ter-lhe agradecido, enviou-se para a Vila Casca,
a fim de aí embarcar no caminhão de Angelo Mezzomo de Camargo, que ia para a Vila Maria, aproveitou e foi embora.

8 – Terça. Sendo que também as outras 2 filhas tinham que seguir para as suas casas, Estér para a estação Erebango no município de Getúlio
Vargas, e a Ersília para Concórdia (Santa Catarina), embarcaram às 15 e 30 no ônibus da linha de Maratá–Concórdia.
– Antes delas partirem, dei de presente a filha Estér, o libro em italiano La Nostra Guerra, 1914 – 1918. E a filha Ersília os seguintes livros
em idioma italiano: Pinocchio, ilustrado; Il Fuoco di D’Annunzio; e Letture Scelte e em Português, A Conquista da Abissínia, figurado.

9 – Quarta. Depois da permanecia de um mês e pouco (34 dias), de agradável companhia parente nós, a nossa boa filha Aurora, hoje junto
aos seus três filhos Fernando, Maria e Guido, embarcaram-se a Passo Fundo, onde o seu marido e pai Luís estava esperando-os para seguir
em viagem para o norte.
– A filha Aurora antes de nós se despedir, quis mais uma vez mostrar seu amor filial a nosso respeito, pois ela quis presentear, além de mais
que ela nos favoreceu na ocasião de sua chegada do norte, com mais 400 Cruzeiros, para nós comprarmos mantimentos, do que lhe somos
e seremos eternamente gratos.
– Hoje, os filhos Onésimo e Ovídio foram para Guaporé, a fim de procurar a causa, aliás justa, para ver como podem obter ou resgatar,
auxílio pecuniário respeito aos muitos serviços prestados na construção da Fábrica de goma laca de Casca, e de que, tanto o José Astolfi
como seu filho Mário estão, além de que interessados, são dirigentes, além de outros, na dita indústria que está no início da atividade,
porém não ainda em desenvolvimento. Tanto o Onésimo como o Ovídio, de tarde, regressaram com êxito negativo! Nada conseguiram.

10 – Quinta. Amanheceu chovendo, a chuva continuou pelo espaço de duas horas.
11 – Sexta. Hoje o filho Ovídio e seu sobrinho Fernando Busato, principiaram a preparar as malas para a mudança para Ponta Grossa, pela
próxima semana.
– Pela 8ª Vez, hoje veio o Dr. Galanternick me visitar. Ele diz que eu para sair da cama, precisa de mais 5 meses. Barbaridade! Porém, seja
feita a vontade de Deus!

13 – Domingo. - Tive hoje às 15 horas, a grata visita do amigo Dr. João Maffei de Montaury, acompanhado do seu cunhado Antônio Busato
da Vila Casca, fiquei-lhe grato pela amabilidade.
– O tempo está ameaçando chuva.

14 – Segunda. Durante toda a noite passada choveu bastante.
– Hoje, o filho Ovídio, com a sua família, embarcou no ônibus da Linha Guaporé-Passo Fundo, junto embarcou também o nosso neto
Fernando Busato, o qual acompanha o seu tio Ovídio até Ponte Grossa (Paraná).
– A fim de contribuir nós também, para festejar e angariar donativos para auxiliar os infelizes necessitados da Segunda Grande Guerra,
oferecemos a Comissão nomeada para tal fim, da Autoridade de Vila Casca, composta dos Srs. Pedro Vedana e Berna, da linha 18 do Distrito
oferecemos um leitão de 8 quilos, a razão de Cr$ 2,30 por quilo, deu portanto o resultado de ………………………...…………………………….. Cr$ 18,40

15 – Terça. O filho Onésimo hoje, preparou a mala de Couro, a fim de amanhã embarcar para Passo Fundo, e aí alcançar o seu irmão Ovídio
e o seu neto Nando e seguir junto para P. Grossa.
– Durante a noite grande frio.

16 – Quarta. Amanheceu com forte cerração e intenso frio siberiano, durante a noite passada sofri bastante da temperatura baixa.
– Às 10 e 30, o filho Onésimo embarcou no ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, a fim de amanhã embarcar no trem direto junto a Ovídio,
sua família e Nando, para o Paraná.
– Hoje a empregada Angelina recebeu o seu ordenado na importância de …………….............................................................…………...... Cr$ 60,00
– De acordo como foi feito o trato de que nos servisse somente um mês, então ela foi despachada e se foi embora.

17 – Quinta. O dia inteiro soprou forte ventania, com frio polar.
18 – Sexta. Durante a noite forte frio, a temperatura foi siberiana.
20 – Domingo. Hoje, solene Festa da Paz, na Casca.
21 – Segunda. Pela 9ª vez veio visitar-me o Dr. Galanternick, e pela 2ª vez grudou- me as tiras de esparadrapos ao barbante que suspende
o saquinho contento 5 quilos de pedrinhas.
– A minha esposa Marina, tratou de vender nesta data, aos colonos da Linha 20, Ludovico Granzotto e Zanotelli, os quais vieram em procura
de três boizinhos. Foi combinado de que o primeiro dos dois teria comprado os animais pelo combinado de Cr$ 700,00 com prazo até no
próximo Domingo (dia 27), que não aparecendo com dinheiro ele perderia o direito e nós poderíamos vende-los a quem quer que fosse.
– Nesta data combinamos com o nosso gênero Fedele Zanatta e sua mulher Inês , nossa filha, que eles com sua família podem vir morar em
nossa casa e plantar qualquer produto colonial em que estão a alcance e colhe-los sem reparti-los entre nós, sendo todo o lucro por conta
deles, fora a plantação de trigo de que nós fornecemos o arado e as mulas para o trabalho da roça, e a semente, de que o resultado da
colheita vai ser repartido metade para eles e a outra metade para nós, com a exceção de que o resultado de maio saco de sementes de trigo
que der, fica em favor do nosso filho Vitorino. As despesas também ficarão metade por cada parte.
– Nesta mesma data nós resolvemos, como legítimos proprietários das terras, casas e dependências, vender achando ou aparecendo
comprador, e que eu possa vender pelo preço que nos possa convier, vendemos a qualquer hora sem pedir licença a qualquer que seja,
porém com a condição de que as plantações que pertencem ao casal Zanatta de poder colher a tempo oportuno o fruto do seu trabalho.
– Assim, ainda hoje com a nossa carroça e nossos animais, foi fazer a sua mudança para nossa casa.

– As 14 e 30, tive o prazer de ser visitado pela minha sobrinha Irene De Mamam Dozza, residente em Erebango, que vinha de Porto Alegre,
a qual trouxe-me 4 lindas e saborosas maçãs, que lhe fiquei grato.

24 – Hoje, o filho Plinio, enviou-me de Guaporé, 40 envelopes comerciais e 3 de oficio.
25 – Sexta. O tempo está com bastante sinal de chuva
– Recebi pelo correio da Casca, do meu compadre Benvenuto Crocetta, de Porto Alegre, um pacote registrado contendo 20 números do
jornal “A Nação" do dia 16 do corrente, contendo o longo e lindo artigo mandado publicar por ele mesmo e que se refere as nossa Bodas de
Ouro. De que lhe sou muito reconhecido, recebi mais uma sua muito desejada carta, com a data do dia 17 do corrente.

26 – Sábado. Despesas no negócio do Sr. Romano Zanchet
Sal, café e açúcar …………………………...................................................................................................................…………………….. Cr$ 73,00
Palito, elástico …………………………....................................................................................................................…………………………. Cr$ 2,80
Um prato ………………………………………….....................................................................................................................………………… Cr$ 3,80
Um copo ………………..................................................................................................................................................................... Cr$ 1,40
Café …………………………………………….......................................................................................................................…………............ Cr$ 4,00
– O meu neto Nélson, filho de Plinio, hoje de tarde trouxe-nos do correio de Casca, um pacote registrado vindo de Ponta Grossa e que nos
enviou o genro Luís Busato, contendo 4 qualidades de remédios para a minha esposa Marina.
– Hoje por minha ordem, o filho Alcides foi no Cartório de Registro Civil, afim de que seja extraída uma certidão de nascimento por conta
do seu Irmão Onésimo, atualmente em Ponta Grossa.
– A Marina mandou hoje o neto Nelson, filho de Plinio, a comprar um maço de fósforos, que custou ………………………………………………. Cr$ 3,00
– E mais um vidro de Pílulas da Vida ……………........................................................................................................................................…… Cr$ 3,00
– Nesta data mexendo na gaveta dos papeis achei, o seguinte papel datilografado. O li, e visto, que eu também sou indiretamente
interessado, vou recopiar-lo:
Pletsch, Astolfi e Cia.
São Luiz da Casca, aos 06 de Maio 1945
Amigos Senhores, abaixo vai a relação dos meus trabalhos prestados a firma Pletsch, Astolfi, Cia
Trabalho – Comecei trabalhar na fábrica de goma laca no dia 28 de agosto de 1944. Deixei o trabalho por ordem da firma,
aos 3-2-45. São 6 meses de trabalho, trabalho com minha carroça de dois animais, pagando eu o imposto da mesma e mais
as despesas de compostura durante este meio ano de trabalho. - Nota bem - não estando determinado meu vencimento,
fica para um nosso entendimento.
Material fornecido – Forneci o seguinte material a dita fabrica:
a) 110 quilos de cal importando
Cr$ 77,00
b) 25 metros cúbicos de nó de pinho
r$ 625,00
c) 11 quilos e ½ de arame
Cr$ 80,50
d) 50 metros quadrados de tábuas de pinho
Cr$ 75,00
e) 6 latas de areia (de 20 litros)
Cr$ 12,00
Total
Cr$ 869,50
Dinheiro recebido – recebi da firma Pletsch, Astolfi e Cia. a importância de Cr$ 1.370,00
Meu crédito Cr$ 862,50 e mais o ordenado 869,50 + X de ordenado, menos 1.370,00 = ?
Onésimo Dall´Acqua
O material fornecido a dita firma Pletsch, Astolfi e Cia. era de minha propriedade, porém se a fábrica fosse bem sucedida e
a goma tivesse tido preço compensador, os negócios podiam prosseguir bem, e eu também podia ter o meu lucrinho de um
lado, mas … paciência!
O material foi fornecido a firma ao seguinte preço:
A cal a
Cr$ 0,77 por quilo
O arame a
Cr$ 7,00 por quilo
Os nós de pinho a
Cr$ 24,80 por metro quadrado
As tábuas a
Cr$ 1,50 por metro quadrado
A areia a
Cr$ 2,00 por lata.

27 – Domingo. Hoje, felizmente a nora Florinda, deu à luz uma criança do sexo masculino, ainda hoje registrada no Cartório de Registro Civil
da Casca, pelo seu tio Alcides com o nome de Luiz Angelo.
– Nesta data paguei ao compadre Leopoldo Domeneghini, um conto das 70 medidas de vinho que que compramos em ocasião das nossas
Bodas de Ouro, a 2 cruzeiros por medida, a importância de …………………………………………………………………………………………………………… Cr$ 100,00
– Conforme instruções recebidas do amigo Antônio Busato, os estrangeiros podem vender as suas propriedades legalmente perante práticas
com o advogado ........... [em branco], da cidade de Passo Fundo, mediante fornecer-lhe o emolumento de um conto de réis (Cr$ 1.000,00).
Assim combinamos eu e a minha esposa, que o nosso filho Alcides, munido de todos os documentos necessários que precisa e que tenho
em minhas mãos, amanhã embarcará e seguirá para Passo Fundo, onde vai informar-se com o aludido advogado, para ver o que é necessário
fazer para conseguir a venda das nossas terras.
– Para as despesas da viagem, permanência, etc...., lhe fornecemos 300 Cruzeiros.
– Na ocasião da ida do Alcides para aquela cidade, o encarreguei que me comprasse envelopes medianos pela importância de ........ Cr$ 5,00

28 – Segunda. Às 10 horas da manhã, o filho Alcides, no ônibus da Linha Guaporé – Passo Fundo, embarcou para aquela cidade.
– Hoje, visitou-me o Sr. Afonso Davi.
– Às 20 horas, com minha grande surpresa, apareceu em nossa casa o filho Alcides. Eu desconfiei que não tivesse seguido para P. Fundo.
Então ele nos contou que logo que chegou em P. Fundo, procurou o tal advogado, com o qual falou a respeito dos nossos interesses. O

advogado, logo que viu os meus documentos que achou conforme, lhe disse que para conseguir a venda das terras, era preciso várias
práticas, entre as quais a Procuração e que era necessário que lhe enviássemos o quanto antes a importância de mil cruzeiros, quanto antes,
pois podia se dar o caso de um acréscimo nas despesas em demorar as práticas! Certamente o tal Doutor sabia, de que o governo, teria
abolido o decreto da proibição de que os italianos não podiam vender os bens imóveis, coitado do advogado, desconfiava de perder o
bocado de pão de um conto de réis! Como de fato o perdeu.
– Pela presteza e atividade, o filho Alcides recebeu de nós os maiores elogios e aplausos.
– A despesa que encontrou entre ida, permanência na cidade e a volta, foi na forma seguinte:
De condução no ônibus ………………………………………………….........................................................................…………………………… Cr$ 20,00
Por uma consulta ao advogado ……….……..................................................................…………………………………………………………... Cr$ 20,00
Almoço no Juvêncio Parizzi ……………...........................................................................………………………………………………………….. Cr$ 6,00
Condução de volta ……………………..........................................................................………………………………………………………………. Cr$ 15,00
De jantar em Vila Maria …………………………..............................................................................………………………………………………… Cr$ 5,00
Total ......... Cr$ 66,00

29 – Terça. Nesta data entreguei ao filho Alcides a importância de Cr$ 85,00 para pagar a conta no negociante Romano Zanchet de Casca.
Veja a nota do dia 26 do corrente.

31 – Quinta. Nesta data a Marina pagou a conta que tinha com a sobrinha Teresa Deon, esposa de nosso sobrinho Luís Dall´Acqua, conta
de 27 Cruzeiros de um quilo e meio de penas de ganso que comprou em 7 do corrente. Veja penas de ganso.

Junho - 1945
1° – Sexta. Hoje entreguei ao filho Alcides a importância de Cr$ 250,00, dinheiro que me mandou o filho Ovídio de Ponta Grossa a fim de
que eu lhe pagasse a conta que deve ao negociante Sr. Vasco Fidler, da Casca, dívida que Ovídio devia antes de seguir para o norte, na
importância de Cr$ 256,20 e que encarregou-me de pagar.
– Mandei o filho Alcides a comprar por minha conta no Correio, selos pela importância de ….....................................................………… Cr$ 5,00
– Nesta data pela X vez veio visitar-me o Dr. Galanternick.
– O filho Alcides hoje vendeu ao Sr. Ampério Damo, quatro nossas novilhas pelo preço englobado de Cr$ 1.100,00, recebeu no ato Cr$
500,00, o restante Cr$ 600,00 comprometendo-se de pagá-los no prazo de 20 dias desta data.
– O tempo continua na braba e prolongada seca.
– Hoje de noite, isto é, às 22 horas nos deu a sua visita a filha Itália, a qual vinha de Guaporé e que não pode chegar antes por alguns
desarranjos no caminhão. O escopo da sua vinda foi, primeiramente para me visitar e acertar-se de como eu ia com a minha saúde, de que
lhe fico vivamente grato, secundariamente veio trazer para a sua mãe o remédio Normacol, que comprou em alguma farmácia e que custou,
de 100 gramas ........................................................................................................…………………………………………………………………………….. Cr$ 15,00
– Trouxe-me também um pacotinho de 72 folhetos que o seu genro Franco Camerini, de Novo Hamburgo, mandou imprimir, bem feitos,
para nos homenagear na ocasião das nossas Bodas de Ouro, de 1° de Maio p.p. e que não pode chegar a tempo oportuno devido que tinha
se extraviado nalguns cantos de algumas agencias postais. Folhetos que em seguida enviei a todos os que estavam nas festas da nossa
comemoração.

2 – Sábado. A filha Itália, hoje pretende regressar para casa, quando o seu filho Plínio voltar de Carazinho.
– Ela antes da chegada do seu filho quis mostrar a sua bondade para conosco com o presente de Cr$ 70,00 de que lhe ficamos vivamente
reconhecidos.
– Às 9 horas chegou o seu f° Plinio, então ela embarcou depois da sua despedida.

3 – Domingo. Nesta data dei ao filho Alcides a importância de Cr$ 135,00 a fim de que ele os entregue ao José Charnobay, credor do nosso
filho Ovídio, por ter lhe fornecido o leite na ocasião que morava na fábrica. A conta foi paga para o f° Alcides por ordem que me deu o seu
irmão Ovídio.
– O tempo não demora a chover.

4 – Segunda. Com calma choveu bastante até meia noite, a chuva veio que foi providencial, vista a prolongada seca.
– O dia foi quase todo de uma alegria, pois fazia meses e meses que não chovia tanta chuva como hoje.
– Às 18 horas suspendeu de chover e virou em frio.

5 – Terça. Frio intenso de dia como de noite. Hoje a Marina mandou o genro Fedele em Parobé, a pagar para esposa de Pedro Stradiotti,
pela compra que fez a alguns dias de queijo, a importância de …………………………………………………………….......................................………Cr$ 10,00
– Por intermédio do filho Alcides hoje mandei ao agente do jornal “A Nação" de Porto Alegre, Sr. Afonso David, a importância da sua
assinatura anual ao dito jornal, na importância de ……………...........................................................................................................……….. Cr$ 24,00
Presente que eu lhe faço pelos muitos favores e serviços que nos fez em muitas circunstâncias.
– O frio continua intenso.

6 – Quarta. Durante a noite forte frio. Hoje, o termômetro, deu 5 graus abaixo de zero em casa. O dia inteiro frio glacial.
7 – Quinta. O termômetro marcou hoje 4 graus abaixo de zero em casa.
– Nesta data, eu de acordo com a Marina, prometi ao f° Alcides, pelos seus relevantes serviços que nos fez e que continua a nos prodigalizar,
digo, lhe prometemos o meu Revolver 38.

8 – Sábado. Nesta data o Doutor Galanternick, veio me visitar pela XI vez. O Doutor achou tudo em boa ordem a minha fratura, e diz que
não devo reparar ao frio, que é um elemento inimigo dos enfermos, e disse mais, que não devo ter pressa de sair da cama e que eu ei de
ficar e ter paciência pelo menos ainda uns três meses! Paciência! paciência!

– Vindo de Guaporé, onde está trabalhando de desenhista com o construtor Sr. Ticiano Bettanin, às 20 horas, chegou aqui o filho Plinio, o
qual parou em casa, visto estar também por esta noite, a sua família. Ele trouxe- me sem o ter-lhe ordenado, bom queijo e bom salame de
fábrica e meia garrafa de Bitter Águia, que comprou tudo em Guaporé. (Quanto custara?).

10 – Domingo. Com prazer, hoje recebi a visita da neta Clara Astolfi, de Guaporé e filha do nosso genro José Astolfi, a qual veio me visitar,
e na ocasião teve a gentileza (costa em nome dos seus pais), de trazer-me uma coberta boa, coberta de algodão, afim que não possa sofrer
tanto frio de noite. Mais uma boa camisa de pelúcia e um providencial Piumino1, de tudo lhe fico vivamente reconhecido, tanto mais que
este último me serve e me ajuda muito a diminuir o terrível frio que não tende a diminuir durante as rígidas noites invernais.

11 – Segunda. Ontem a minha esposa Marina, às 18 horas, foi acometida com os seus incômodos e dores como de vez em quando lhe bate
fortemente. Não deu para ela ficar como de costume em pé, teve que ir se deitar, coitada. As dores lhe continuaram com bastante violência
e com febre, até depois da meia noite, depois acalmou-se e pegou no sono, e graças a Deus, dormiu. Hoje de manhã a Marina, levantou-se
com bastante melhoras, a noite bem descansada lhe fez muito bem. De tarde a febre lhe tornou, porém com mais brandura e de menor
intensidade. Foi-se deitar bem cedo.

12 – Terça. A Marina, hoje levantou-se bem cedo. O descanso da noite lhe deu um bom alivio. Porém, quando é de tarde lhe vem ainda os
seus incômodos, as suas fortes dores, e tem que se acamar. Às vezes, com uma hora de descanso, se levanta melhor, mas não é sempre que
se repetem as melhorias. Eu que nada lhe nosso ajudar, sinto bastante da sua aflitiva situação, e nada posso fazer em seu favor para socorrela. Como igualmente ela nada pode me auxiliar nas minhas necessidades, quando deitada e sofrente está gemendo. Se a nossa situação não
mudar, um! não sei que rumo nos levara! Tenho esperança e fé em nosso Senhor, o qual nos ajudará nas nossas necessidades.
– Hoje conforme promessa da filha Gelsomina a qual antes de partir para Caçador, na ocasião que nos honrou com o seu filho Angelin, em
participar de nossas Bodas de Ouro, em 1 de maio deste ano, ela nos prometeu que quando teria chegado em casa, ou pouco depois, nos
teria enviado alguns Cruzeiros. Hoje, felizmente pelo Correio da Casca recebi a importância de Cr$ 200,00 e que me remeteu o meu genro
Maximino, seu esposo que lhe fico para os dois reconhecido pela vida, pois estes auxílios, neste tempo para nós bastante críticos, é um
grande alivio para nossa situação bastante precária.

13 – Quinta. O filho Plinio, hoje embarcou para Guaporé, afim de continuar com os seus estudos de desenhista e construtor com o Sr.
Ticiano Bettanin.
– Entreguei ao mesmo filho, os dois recibos por mim assinados, para o mesmo receber na Prefeitura Municipal de Guaporé a minha
aposentadoria correspondente ao mês de maio p.p. na importância de Cr$ 146,00 (veja dia 21 Julho 45). Outrossim o encarreguei de me
pagar na Coletoria Estadual o meu imposto territorial, pelo exercício deste ano, na importância de Cr$ 127,40 + 3,00 ................... Cr$ 130,40
– Nesta data a Marina, pagou a Leopoldo Domeneghini o restante que nós lhe devíamos, isto é das 70 medidas de vinho, sendo que lhe
pagamos por conta Cr$ 100,00 em 27 de maio p.p. sendo a importância total a pagar de Cr$ 144,00 hoje a Marina pagou os restantes Cr$
44,00 (veja na data de 26 de abril de 1945).
– Além disto a Marina lhe pagou por ter sido, uma nossa novilha, 6 meses no potreiro dele a importância de ……………….……………….. Cr$ 10,00

15 – Sexta. Também a Marina pagou nesta data a conta que devia a nora Sibila, no seguinte modo:
Por moagem que ela pagou ao Guerino Busato, por nossa ordem …………………............................................………………………… Cr$ 2,50
Por sal amargo, por nossa conta que ela comprou ……………………………………..........................................……………………………….. Cr$ 2,50
– O neto Nelson, hoje, por minha ordem me comprou um bloco de papel p. cartas, no negociante Augusto Provenzi ……......…….…… Cr$ 4,50
– Na farmácia um tubo de Pílulas da Vida ……………………………………………………………………..........................................................……………… Cr$ 3,00
– No Correio, por selos……………………………………………………………………………………………..........................................................…………….……. Cr$ 1,60
– Nesta data, a Marina entregou à nora Sibila, 50 Cruzeiros, afim de que nos compre um saco de batatinhas ……………………………..…. Cr$ 5,00

17 – Domingo. Salve o dia de hoje! Exatamente hoje transcorre o 78° aniversário do meu nascimento em La Valle d'Agordo, Prov. de Belluno,
Itália. Os meus pais Giuseppe Dall´Acqua e Anna Bonfardin, me puseram o nome de Ângelo, em recordação de um meu tio de igual nome.
Portanto Viva o 17 de junho de 1867!
– Nesta data mandei pagar a conta que o filho Ovídio encarregou-me de pagar e que devia a José Pedot, na importância de Cr$ 112,20 por
intermédio de seu irmão Alcides.
– Entreguei ao mesmo Alcides a importância do imposto, chamado do fogão, para o corr. exercício, na soma de (ano de 1944 foi de 186,90)
…………………………………………………………………………………………........................................................................................................…..…… Cr$ 186,90
– Fiquei muito grato pelas visitas que hoje recebi, entre as quais foi a da Comadre Cândida Toazza
e do ótimo amigo Andrea Quarenghi, a qual pela sua bondade quis me presentear com um especial
litro de vinho Quinado-Mosele de Caxias de que lhe fiquei muito grato.

Fachada da Vinicola Mosele na década de 1950.
Fundada em 1935 pelos empresários Eduardo Mosele, José Jaconi e Fortunato Mosele, a Vinícola E. Mosele &
Cia localizava-se em Caxias do Sul – RS. Fonte:
pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/noticia/2018/02/memoria-demolicao-da-vinicola-mosele-em-198110166132.html

– Por intermédio do filho Alcides, o amigo Antônio Marcon, de linha 21ª enviou-me de presente
duas garrafas de gasosa, que lhe fiquei bastante agradecido.
– De tarde o tempo principiou a chuviscar.
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18 – Segunda. Durante a noite choveu continuamente, foi uma chuva providencial, pois a seca nesta época incomoda e prejudica
fortemente.
– Hoje um chofer, não pude saber o seu nome, vindo de Passo Fundo nos trouxe uma caixa Cheia de frutas: maçãs, laranjas e bananas, com
uma carta, que me mandou de presente os afilhados Albino e Marina Micheletto. Fiquei muito bem impressionado! Em seguida enviei-lhe
uma carta de agradecimento.
– O dia foi muito frio.

20 – Quarta. A noite foi de forte frio.
– De manhã o termômetro marcou 3 graus abaixo de zero.
– De tardezinha chegou de Guaporé em viagem para Carazinho o neto Plinio Astolfi, o qual trouxe-nos, em nome de sua mãe Itália Astolfi: 2
quilos de Arroz, meio quilo de açúcar, digo de café e 3 quilos de açúcar, pelo que lhe ficamos muito obrigados.
– O frio continua fortíssimo.

O neto Plínio Astolfi, citado por
Dall´Acqua, era proprietário da
empresa de ônibus Mondaí. Esta foto
foi feita em 1943 em frente ao Colégio
Scalabrini em Guaporé- RS.
Fonte: Edemar Astolfi (filho de Plínio).

21 – Quinta. A noite recém passada houve o maior frio que eu experimentei, este inferno polar. De dia também houve um frio siberiano.
– Às 19 horas surpreendeu-me a chegada inesperada do genro Benjamin Cezarotto de Constantina (ex Taquaruçu) de Sarandi, que veio da
Casca por interesse!
– De tarde a temperatura subiu algum pouco, o frio diminuiu.

22 – Sexta. Durante a noite, passei regular, fazia tempo que não passava uma noite como a recém passada. Às 8 horas, o genro Cezarotto
despediu-se e partiu para a Casca e daí para casa.
– Hoje o filho Alcides, nos trouxe o jovem colono Zanotelli, o qual teria vontade de comprar as nossas propriedades. O Alcides lhe mostrou
a nossa casa toda, cantina e todas as dependências. Reservou-se de falar com o seu pai respeito ao negócio da compra.
– Por intermédio do Sr. Hugo Variani, proprietário do ônibus da Linha Guaporé-Casca, recebi, e que me enviou de Guaporé o filho Plinio, um
bloco de papel para cartas que custou ………….........................................................................................................................……………… Cr$ 10,00
– Mais um quarto de litro de tinta Sardinha que custou ……………….............................................................………….……………………………... Cr$ 6,50
– O Plinio presenteou-me também na mesma ocasião com um quilo de queijo duro de Fábrica, que me custou …………..................... Cr$ 12,00
– De presente também recebi dele uma caneta–lápis e um vidro de tinta de 250 gramas, tinta especial que não borra. De tudo lhe fiquei
agradecido.
– A Marina, comprou do nosso sobrinho Luís Dall´Acqua, 6 quilos e 900 gramas de queijo a Cr$ 6,00 por quilo, total custou ………… Cr$ 41,40

23 – Sábado. Recebi da filha Aurora de P. Grossa um telegrama pedindo-me se tivesse recebido os remédios que ela já nos mandou e que
recebi, reservando-me a responder-lhe telegraficamente amanhã.

24 – Domingo. Hoje respondi ao telegrama que ontem recebi da filha Aurora de P. Grossa, na forma seguinte:
Ponta Grossa – Paraná – Curtidora Luís Busato – Recebi remédios. Obrigada, segue carta,
Ângelo melhorando devagarzinho - Marina.
– O telegrama custou ………………………………………………………………………….........................................................……………………………………….. Cr$ 6,50
– Por fruta ………………………………………………………………………………........................................................…………………………………………...……… Cr$ 1,40
– Por batatas inglesas …………………………………………………………………………………..........................................................……………………………... Cr$ 5,00
– O termômetro hoje abaixou a 7 graus abaixo de zero! O frio foi intenso e terrível o dia inteiro, a gente não recorda de ter sentido frio tão
intenso como hoje. No tanque perto do poço havia uma camada de gelo da espessura de 11 para 12 milímetros.

25 – Segunda. O termômetro, na sombra hoje dá 6 graus abaixo de zero.
– Nesta data vendemos ao vizinho Pedro de Zorzi, o nosso torço para moer cana, por Cr$ ........ [em branco].

26 – Terça. O termômetro hoje, foi no quarto de dormir, às 7 horas da manhã dava zero graus, e fora na sombra, 6 abaixo de zero. Este é
um inverno excepcional, fora do comum.
– Às 10 horas, recebi com prazer a visita do amigo Fioravante De Marchi, de Vila Maria, o qual a meu conselho assinou ao jornal “A Nação"
de Porto Alegre, no ato pagou a assinatura em Cr$ 24,00
– Às 11 horas veio me visitar o filho Plinio, o qual chegou de Guaporé ainda ontem.

28 – Quinta. As 20 horas, veio me visitar também o neto Mário Astolfi o qual passou a noite em nossa casa. Teve a gentileza de trazer-me
uma linda porção de maçãs argentinas, e uma meia garrafa de Bitter Águia, de que lhe fico muito reconhecido.

30 – Sábado. O Dr. Galanternick, veio me visitar pela XII vez, ele achou que antes de pior vou pela melhor, a meu pedido receitou-me um
remédio para expectorar com mais facilidade e aconselhou-me a deixar de fumar. Respeito a fratura do osso, ele disse que está bem colada,
e que estando sem febre a situação está normal.

Julho - 1945
1º – Domingo. Conforme aviso no jornal “A Nação”, que aumentou o preço da assinatura do mesmo, que de Cr$ 24,00 passou a 30,00,
assim entreguei ao filho Alcides, assinante, mais ........................................................................................................................................ Cr$6,00
para completar os 30,00 cruzados, sendo que na ocasião de assinar o jornal ele constava de ter pago os 24,00. Por sua vez o Alcides entregou
os 6,00 cruzeiros ao agente Afonso David da Casca, como também acrescentei mais Cr$ 6,00 para completar a assinatura de Fioravante De
Marchi.
– Depois do meio-dia vieram me visitar David Bordin e seu filho Antônio e Antônio Toazza, os 3 de Casca.

2 – Segunda. O filho Alcides, nos trouxe hoje, o restante da importância que nos devia o Sr. Ampério Damo pela venda que lhe fizemos das
quatro novilhas, pois dos Cr$ 1.100,00 que foi o preço, no ato recebemos Cr$ 500,00 e hoje o Alcides nos trouxe Cr$ 600,00 (veja a data de
1º de janeiro 1945).
– Recebi do mesmo filho também 25,00 Cr$ pela venda de uma mesa de pinho. Nesta data emprestei, a pedido por poucos dias ao filho
Alcides Cr$ 109,00

4 – Quarta. Hoje a chamado, veio o barbeiro da Casca Sr. Pietro Maccarini, o qual cortou-me a barba e os cabelos por ...................... Cr$ 5,00
– A Marina comprou hoje do compadre Clemente Longo, duas Quartas 2 de sementes de aveia, pagou ................................................. Cr$ 5,00

5 – Quinta – Depois do meio-dia, apareceu novamente o frio, às 17 horas o termômetro marcava 4 graus abaixo de zero
6 – Sexta. De noite o frio aumentou chegando às 18 horas a 3 graus abaixo de zero na sombra dentro de casa.
7 – Sábado. Hoje, a Marina, comprou do Mascate Toazza mercadorias por............................................................................................ Cr$ 34,30
8 – Domingo. Hoje, paguei ao Fioro Mognol, de dois dias de serviço de plantação de trigo com o arado pelos seus 2 filhos, a razão de 18
cruzeiros diários (entre os dois), total ....................................................................................................................................................... Cr$ 36,00
– Nesta data a Marina andou no Pedro de Zorzi a pagar a conta que lhe enviamos quanto segue:
– Por 2 sacos de trigo, que nos vendeu, sendo o preço corr. de 50,00 Cruzeiros perfazem Cr$ 100,00. O Pedro, somente aceitou o preço de
um saco de trigo ....................................................................................................................................................................................... Cr$ 50,00
– Recebemos emprestado em 20 de Abril do corrente ano Cr$ 300,00. Pelos 300 cruzeiros, não quis nos cobrar nenhum juro ...... Cr$ 300,00
– Tanto pela despesa do juro, como do saco de trigo que nos favoreceu, lhe ficamos gratíssimos.
– Em vista da bondade do amigo De Zorzi, a Marina pensou bem de que nós, por termos recebido tantos favores, também a meu nome lhe
cedeu de graça o Torço da cana (Veja 25/6/45).

9 – Segunda. Às 15 horas, chegaram em casa o filho Alcides e o negociante Ampério Damo, o qual veio indagando do preço das nossas
propriedades, pois ele tencionaria de comprá-las para os seus pais. Porém, nada de concreto se efetuou hoje.
– De manhã o termômetro deu 3 graus abaixo de zero
– Às 18 horas, do Sr. Hugo Variani do ônibus da Linha Casca-Guaporé, recebi carta do filho Plinio, de Guaporé dizendo que recebeu do seu
sobrinho Mário Astolfi, um conto e 50 Cruzeiros, dinheiro que a firma Astolfi e Cia. enviou para ser distribuído aos credores como segue:
Para Ermindo Fontana .......................................................... Cr$ 500,00
Para Alcides Dall´Acqua ........................................................ Cr$ 300,00
Para Ângelo Dall´Acqua ........................................................ Cr$ 200,00
Para Sibila Dall´Acqua .......................................................... Cr$ 50,00

10 – Terça. A nora Sibila, conforme a carta que ontem recebeu de seu marido Plínio, de Guaporé, distribuiu hoje aos interessados, o dinheiro
acima mencionado.
– A noite passada fez bastante frio.

12 – Quinta. Hoje, o Sr. Ampério Damo da Casca, mandou a buscar as duas novilhas maiores, das 4 que lhe vendemos.
– Com o filho Alcides, acompanhado pelo vizinho Pedro De Zorzi, veio o filho do colono Zanotelli da Linha Dr. Montaury, este último mandado
pelo pai, para ver quantos objetos e quais nós deixaríamos ao comprador da nossa terra, e as condições da venda. Ele porém não pediu o
preço das nossas propriedades.

13 – Sexta. Hoje emprestamos a nossa carroça e os animais, ao genro Fedele, o qual na linha 15 vai comprar laranjas por toda conta dele, e
por conta nossa lhe entreguei, a fim que nos traga laranjas para aquela importância ........................................................................ Cr$ 10,00

14 – Sábado. A Marina pagou ao Fedele as seguintes contas:
Por 1 litro petróleo ...................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
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Quarta – uma quarta correspondia a 10 litros.

Por moagem no Baccin ............................................................................................................................................................... Cr$ 6,00

15 – Domingo. Às 16 horas veio da linha 18, lá no Bettinelli, o neto Mário Astolfi e seu sócio, Moccelin, depois de parada de ½ hora se foram
embora.

16 – Segunda. A Marina comprou do compadre Clemente Longo, uma quarta (10 litros) de sementes de aveia que pagou ............. Cr$ 3,00
19 – Quinta. Às 18 horas a temperatura marcava 18 graus acima de zero, a sombra. O tempo está ameaçando chuvas.
20 – Sexta. Hoje a Marina, foi na Casca e foi pagar ao Dr. B. Galanternick, a conta que o filho Ovídio, e por ordem dele na importância de
Cr$ 80,00 e mais, pagou o farmacêutico Evaristo Mantovani a conta que ele tinha feito por compra de remédios antes da saída da Casca, na
importância de Cr$ 134,40.
– Nesta data, ela mesmo, comprou no Mascate Toazza, mercadorias pela importância de .................................................................... Cr$ 82,20
– No Romano Zanchet por açúcar ............................................................................................................................................................. Cr$ 10,00

21 – Sábado. Por mais 3 quilos de açúcar no Romano Zanchet .............................................................................................................. Cr$ 10,00
22 – Domingo. Às 11 horas tive a grata surpresa da visita do amigo Romano Simonetto de Bento Gonçalves.
23 – Segunda. Podia ser às 2 horas da madrugada quando me acordei. O tempo estava relampeando e trovejando seguidamente, daí a um
pouco principiou a desabar uma forte chuva, que durou pelo restante da noite e até as 15 horas de hoje. Foi uma chuva providencial.

24 – Terça. Outra noite de chuva, a qual continuou até as 10 horas.
– Hoje chegou de Ponta Grossa o filho Onésimo o qual tendo acabado a plantação de 1.650 videiras na chácara da Cia. Curtidora, cujo diretor
geral é o seu cunhado Luís Busato, e com as plantações de outros arvoredos, voltou para casa, a fim de que, a tempo oportuno, mudar-se
com a família para aquela localidade.
– Pelo mesmo, a sua mana Aurora mandou-nos meia dúzia de latinhas de sardinhas em óleo e dois quilos de excelente café em pó, de tudo
lhe ficamos gratíssimos.
– Por seu intermédio, o filho Onésimo mandou-me a importância de Cr$ 1.000,00 para pagar as suas contas, que encarregou-me de
satisfazer, e que ele, antes de sair da Casca, não pode pagar por falta de dinheiro, sendo que as suas contas pagas até esta data foram de
Cr$ 745,10, sobrando do conto de réis Cr$ 254,90, dinheiro que nos quer presentear para as nossas despesas.
– O tempo refrescou novamente.
– Por um Vidro de Pílulas da Vida ................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00
Por um maço de fósforos ............................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00

28 – Sábado. O filho Onésimo, hoje foi com a carroça na linha 15 a comprar laranjas. Foi no colono João de Cesaro, onde comprou laranjas,
450 a 20 réis cada uma, na importância de................................................................................................................................................. Cr$ 9,00
– Do mesmo comprou também dois quilos e 100 gramas de queijos, a Cr$ 6,00 por quilo, no total ...................................................... Cr$ 12,60

29 – Domingo. O tempo hoje amanheceu chovendo. Ao meio-dia a temperatura abaixou e suspendeu de chover.
30 – Segunda. Durante a inteira noite houve contínuos relâmpagos acompanhados de estrondosos trovões. A chuva principiou a cair as 20
horas e continuou abundante até de manhã. Às 8 horas principiou a cair novamente, continuando pelo dia inteiro, às 17 horas suspendeu.

31 – Terça. A chuva hoje caiu intermitente. Ontem às 17 horas, vieram me visitar o filho Plinio e seu cunhado, nosso genro Ermindo Fontana,
os quais passaram a noite em nossa casa.
– Nesta data, eu e o filho Plinio ajustamos as nossas contas como segue:
Sendo que eu tinha autorizado ele a retirar da Prefeitura Municipal a minha aposentadoria, principiando do mês de maio 1945, em diante,
deu-se que sem eu ter sabido, a prefeitura por Lei Superior, tinha aumentado o emolumento aos aposentados, portanto eu também fui
contemplado no quadro, percebendo um aumento de Cr$ 50,00 principiando do mês de Janeiro até todo Abril, a 50 cruzeiros perfaz a soma
de Cr$ 200,00 (veja nota de 1º de Agosto 1945).

Agosto - 1945
1 – Quarta. Dinheiro recebido:
De Janeiro a Abril a 50 Cr$ mensais
De mês de Maio
De mês de Junho
Total recebidos da Prefeitura
– Nesta data recebi, dele como segue:
Dinheiro
Por um bloco de papel
Por um quilo de queijo duro
Por ¼ de litro de tinta Sardinha
Por imposto territorial 1945
Total recebido
Total do meu crédito
Cr$ 492,00
Descontando o seu débito Cr$ 358,90
Eu fico ainda credor de
Cr$ 133,10

Cr$ 200,00
Cr$ 146,00
Cr$ 146,00
Cr$ 492,00
Cr$ 200,00
Cr$ 10,00
Cr$ 12,00
Cr$ 6,50
Cr$ 130,40
Cr$ 358,90

Crédito que de acordo com o filho Plínio, ele o tem que passar ao seu mano Onésimo? O qual por sua vez pagou-me da dita importância
como segue:
Recebido dinheiro
Cr$ 133,10

Por 4 folhas de zinco a Cr$ 25,00
Por conta dos nós de pinheiro
Resto que me devia
Total recebido

Cr$ 100,00
Cr$ 100,00
Cr$ 8,50
Cr$ 341,60

5 – Domingo. Hoje veio nos visitar de Guaporé a filha Itália Astolfi, a qual entre aqui e os parentes vai ficar até na quarta-feira desta semana.
7 – Terça. Nesta data vendi à filha Itália, a cama de casal de louro, o guarda-roupa com espelho, um bidé e uma mesinha, todos de louro,
pelo preço de Cr$ 400,00. Vendi para a mesma também os vidros em número de ......... [em branco], sendo vidros de quadros e Santos, são
sortidos, e serão vendidos por Cr$ 77,00.

8 – Quarta. Ontem, por intermédio da Marina, mandei de presente ao genro Ermindo, por seu incômodo de vir semanalmente cortar-me a
barba ......................................................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00
– Hoje a filha Itália seguiu para Guaporé.
– Hoje nós, eu e minha esposa Marina, vendemos as nossas terras e todas as nossas propriedades ao colono João Reczinski, pela importância
de Cr$ 29.000,00.
– Nesta data, às 10 horas apareceu aqui o amigo Sr. Fioravante Bonamigo, o qual trouxe também o colono, da Linha 22 (Grande), de origem
polonesa, para ver se consegue fazer negócio de nós vendermos ao Polaco (João Reczinski) as nossas terras e dependências.
– O filho Onésimo levou os dois pela colônia mostrando-lhes os pinheiros (uns 50 mais ou menos), e o mato virgem, regulando uns três
alqueires e as vantagens da qualidade da terra, para a agricultura. Depois lhe mostrou a comodidade da casa, cantina, quartos para
dormitórios, em número de 2 no primeiro andar, sendo o andar térreo ocupado para cantina de 8x10 metros, e o andar superior com 4
quartos dormitórios, com quase todas as janelas envidraçadas; uma varanda de 6x4, para as refeições, a cozinha de 4x4, coberta de telhas
de barro, e a despensa de 1,5x2 metros, uma boa horta, um bom galpão de 6x3 metros para guardar ferramentas, carrinho de mão e lenha,
e que serve também para oficina de qualquer profissão, mais um grande e cômodo galpão de 12X9 metros, sendo uma parte de estrebaria
para recolher de noite as vacas leiteiras, um quarto para guardar milho em espiga, de 3x3, uma sala para milho e para guardar o trigo em
palha quando colhido de 4x6 metros, estrebaria para mulas, cavalos, com a sua grade para forragem. Lado de cima um grande cômodo para
guardar forragem, milhos, batatas e quaisquer produtos, pois tem a arca de 9X12 metros.
– Tem mais uma colmeia para criar abelhas, de 5x3 e ½, coberta de telhas de barro, tem um parreiral, com a metade sobre o fio de arame,
tem um bom potreiro quase tudo fechado com fio de arame farpado, com água perene. Tem um poço de boa a fresquíssima água, etc., etc.
– O Fioravante, que veio como mediador do negócio, pediu por que preço nós vendíamos as nossas propriedades, eu lhe pedi Cr$ 32.000,00
o polaco ofereceu-nos 25.000,00. Ai houve um poça-mola, de pró e contra, de ambos os lados; perguntaram-me qual era o meu último
preço que pretendia para acabar. Eu pensei um pouco, depois lhe fiz a última palavra pedindo-lhe Cr$ 29,000,00. O polaco falou com
Fioravante, depois este pediu-nos, quais serão os objetos que nós teríamos deixado em favor do comprador, depois de nós ter-lhe dito os
artigos, digo objetos que nós deixávamos para o comprador, os quais foram marcados num papel e que são os seguintes:
1º) O nosso fogão, já em parte estragado;
2º) Um latão de folha para banha bastante enferrujado;
3º) Um tacho para banha;
4º Uma solfaratrice3 para parreira;
5º) Um escangalhado banco de carpinteiro;
6º) Um armário de canto;
7º) Dois caixões para grãos;
8º) Mais 3 ditos menores, sendo 2 para guardar feijão e farinha;
9º) Um armário engradado suspenso;
10º) Duas pipas de 500 medidas;
11º) Outra pipa pequena;
12º) Uma máquina de madeira para esmagar uva;
13º) Duas tinas;
14º) Uma roda de carrinho de mão;
15º) Uma mesa de cozinha para as refeições;
16º) Um banco para a mesa
17º) Uma mesa para carnear;
18º) Um tripé para panelas;
19º) E duas camas de Casal no compressivo preço de Cr$ 1.295,00 mais ou menos.
– Ultimamente o polaco, de acordo com o mediador, concordou com o meu último pedido, com as seguintes condições:
No ato continuo o comprador pagará como capara a importância de Cr$ 5.000,00 e mais Cr$ 15.000,00 na ocasião de lavrada a escritura
pública; e os restantes 9 mil cruzeiros, no fim do corr. ano, digo, 31 de Dezembro de 1945. Assim ficou combinado na presença do mediador
Fioravante Bonamigo, o qual na ocasião nos entregou os 5 mil Cruzeiros de Capara que por uma vez os tinha recebido do Polaco.
– Pela nossa parte entramos com Cr$ 20,00 e uma mesa de cedro, do valor de Cr$ 50,00 no total de ................................................ Cr$ 70,00
Isto em favor do mediador Sr. Fioravante Bonamigo.
– Na ocasião do acordo, o dito mediador escreveu a lápis um borrão de contrato, que eu e a Marina, assinamos na presença das testemunhas
Attilio Sartori que teve a benevolência de vir me visitar e que estava presente na ocasião, e o Fioravante Bonamigo. Assim, por hoje deu-se
por termo as práticas preliminares da venda da nossa propriedade em Vila Casca de Guaporé.

9 – Quinta. Hoje, encarreguei o filho Onésimo, de na Casca, ir pagar a minha conta que tenho com o farmacista Sr. Mantovani, na importância
de ............................................................................................................................................................................................................ Cr$ 235,00

3

Solfaratrice – trata-se de um equipamento para sulfatar os parreirais.

– Conta do fº Onésimo que o autorizei a pagar ......................................................................................................................................... Cr$ 55,00

12 – Domingo. Hoje mandei comprar 5 mil réis de selos .......................................................................................................................... Cr$ 5,00
13 – Segunda. A Marina comprou hoje do mascate Toazza, mercadoria pela importância de ............................................................... Cr$ 50,00
14 – Terça. Nota dos vidros que vendi a filha Itália Astolfi, em
5 vidros de 33 x 43 cm a Cr$ 3,50 = 17,50
3 vidros de 26 x 26 cm a Cr$ 3,00 = 9,00
4 vidros de 34 x 46 cm a Cr$ 4,00 = 16,00
5 vidros de 45 x 63 cm a Cr$ 7,00 = 35,00
Total
Cr$ 77,50
– Nesta data eu e a minha esposa Marina, combinamos com o filho Onésimo o pacto seguinte:
Sendo ele dono de uma carroça, dois animais para puxar, uma sela, e mais um arado e precisando de dinheiro para a sua
mudança com a família para Ponta Grossa no Paraná, e não tendo como ajeitar as despesas para a viagem, que seria no fim do
corrente mês; ele nos autoriza de vender em seguida os ditos seus pertences, inclusive uma rica leiteira, pelo preço que mais
pudermos vender, e combinamos de entregar-lhe a importância de Cr$ 2.500,00
No fim do corrente ano, nós não precisando da carroça, dos animais e do arado, trataremos de vender os ditos objetos. Se da
venda resultar ganhar mais de Cr$ 2.500,00 o excedente será em favor do Onésimo, se porém não pudermos tirar aquela
importância, então o filho Onésimo, obrigar-se-á a inteirar o que faltar para nosso favor. Assim ficou combinado.

15 – Quarta. Hoje vieram a fim de passar a escritura legal das terras que vendi ao colono João Reczinski, no dia 8 do corrente, os Srs. José
Battistella, Escrivão do Registro Civil de Vila Casca, o comprador Sr. João Reczinski e o seu procurador Sr. Fioravante Bonamigo, a fim de
assinarem, comigo e a minha esposa Marina a Escritura Pública.
– Sendo hoje dia Santo, todos os papéis foram escritos com a data de ontem, dia 14.
– Sendo que os homens vieram em hora meio tarde, não pôde o Escrivão acabar o serviço da escritura antes de escurecer, assim suspendeu
o serviço, a fim de vir amanhã e dar termo ao iniciado serviço.

16 – Quinta. Como não deu tempo ontem, de concluir de escrever a Escritura de compra e venda da terra que vendemos com casa e todas
as dependências existentes ao colono João Reczinski, o Escrivão da Casca, hoje às 10 horas, veio e continuou no interrupto trabalho da
Escritura e mais papéis, com a Nota Promissória do valor de Cr$ 9.000,00 a qual declara que o comprador da nossa propriedade se reserva
o prazo até o dia 31 de dezembro de 1945 para pagar os 9 mil Cruzeiros aos vendedores Ângelo e Marina Dall´Acqua, na presença da
testemunha Sr. Pedro De Zorzi.
– As condições da Nota Promissória é que o prazo para pagar os nove contos de réis, digo, nove mil cruzeiros, vencesse em 30 de Dezembro
de 1945, findo o tal prazo e não tendo o comprador Sr. João Reczinski cumprido com o pagamento aos vendedores Ângelo e Marina
Dall´Acqua, o juro no dito dia correrá com 12 por cento.
– Depois de nós termos assinado a Escritura em presença do escrivão, ele entregou-nos no ato os 15.000,00 Cr$ como foi de acordo e em
presença da testemunha Sr. Pedro de Zorzi.
– Hoje vendi ao nosso amigo Pedro De Zorzi, o nosso guarda-louça pelo preço de Cr$ 150,00
– Vendi hoje também ao José Battistella o quadro emoldurado com vidro, do Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República pelo preço de Cr$
25,00.

17 – A Marina, nesta data comprou no negócio de Vasco Fidler, fazenda por ....................................................................................... Cr$ 58,50
18 – Sexta. Vendi hoje ao Sr. Fernando Maccarini, a ferramenta de carpinteiro sendo os objetos seguintes:
5 cepos com ferros, a Cr$ 5,00
Um nível de madeira a
Um par de cepos macho e fêmea
Dois Gradil de madeira
Uma chave automática para parafusos com desconto
Um Sargento de madeira
Um par de badames4
Uma prensa para livros
Madeiras brutas (é para transportar)

Cr$ 25,00
Cr$ 10,00
Cr$ 25,00
Cr$ 10,00
Cr$ 25,00
Cr$ 20,00
Cr$ 8,00
Cr$ 15,00
Cr$ 100,00

Imagem de
um Gradil
de madeira

– A ferramenta que vendi hoje ao Fernando Maccarini da Casca corresponde a Cr$ 238,00

19 – Domingo. Nesta data dei a o filho Alcides o meu registro de espingarda “Licença para caçar“, a fim que seja entregue hoje mesmo ao
Sub Delegado, por ordem do mesmo, que vai despachar as Autoridades superiores de Guaporé.

20 – Segunda. Hoje, vendi ao sobrinho Luís Dall´Acqua:
O meu banco de carpinteiro Cr$ 160,00
Mais uma lata vazia dupla
Cr$ 20,00
Mais um lampião a querosene Cr$ 10,00
Que recebi total de Cruzeiros
Cr$ 190,00
– Às 18 horas, vindos de Guaporé, vieram visitar-me, o fº Plínio, o Sr. Aristides Bernardi, Sub Prefeito e Sub Delegado de Polícia e Antônio
Bordin Sobrinho, todos de Casca.
– Na ocasião que o Sr. Domingo Busato de Passo Fundo, passava com o seu caminhão de carga para Guaporé, da estrada, chamou o meu fº
Onésimo, que logo se apresentou e o Domingo lhe disse que amanhã na volta de Guaporé querendo aproveitar, embarcaria para Passo
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Badame – é uma espécie de formão.

Fundo os caixões da mudança de Onésimo, e ele também. Assim o Onésimo prometeu que teria aproveitado como também de acompanhar
a mudança na mesma condução até Passo Fundo.
– Pelo fº Onésimo hoje, hoje paguei a Fioravante Bonamigo dois quilos de carne de gado a Cr$ 3,20 total ......................................... Cr$ 6,40

21 – Terça. Como ontem prometeu, chegou às 8 e 30 o Sr. Domingos Busato de Guaporé e com o filho Onésimo carregaram os seis volumes
da mudança que pertence ao filho Onésimo, o qual embarcou também, para que na chegada em Passo Fundo, vai despachar os 6 volumes
para ponta Grossa (Paraná), sendo que de lá ele volta para casa.
– Em Passo Fundo o Onésimo entregou os volumes ao conhecido Anacleto Roman, empregado do armazém de despachos de carga para o
norte por via férrea. Os 6 volumes pesaram 500 quilos, Anacleto lhe cobrou Cr$ 2,00 por quilo, por encomenda.
– Não tendo o fº Onésimo outra coisa a fazer, aproveitou da oportunidade de uma condução de um caminhão de carga e embarcou,
chegando em casa às 21 e 30 da noite do mesmo dia, com nossa bastante surpresa, pois nós o esperávamos amanhã.
– Nesta data ajustamos as contas entre eu e o filho Plinio como segue:
Credito
Plinio deve a mensalidade da aposentadoria do mês julho 1945
146,00
Emprestado a Sibila 12.8.45
500,00
Emprestado a Plinio 20.8.45
500,00
Entreguei a Plinio mais emprestados em 22.8.45
3.854,00
Total deve nesta data
5.000,00
– Hoje faz exatamente 5 meses, que às 8 horas da manhã, fora da porta da cozinha, tive a infelicidade de por causa de um puxão repentino
que fez um nosso cachorro com a corrente, tão violento, que passando pelos tornozelos dos pés, que sem perceber me vi caído no chão
com a parte direita do flanco direito encostado no solo, experimentei me levantar, mas não pude. Com grande dificuldade a minha esposa
e o filho Onésimo me levaram para a cama.
– Consta que o Dr. me deixará livre do incômodo dos barbantes no fim do próximo mês de setembro. Oxalá fosse verdade!

23 – Quinta. Nesta data ajustei conta com o fº Onésimo na forma seguinte:
Meu debito
Dinheiro que lhe emprestei - Cr$
Pela venda do pascolão a Cr$ 3,00 ao quilo
Madeira vendida ao filho Alcides
Por ferramentas vendidas
Eu devo-lhe por mobília
Eu devo por mel vendido 25 quilos a 2,80/kg
Eu devia a F. Bonamigo que o Onésimo pagou
Por 2 quilos de carne que ele pagou
Por laranjas e bananas - Cr$
De transporte - Cr$
Minha dívida anterior
Por açúcar que eu devo
Balanço Cr$

200,00
70,00
20,00
6,40
6,50
302,90
18,00
12,00
332,90
225,10

Meu crédito
200,00
120,00
100,00
138,00

558,00

558,00

– À Comissão que veio angariando donativos em objetos ou dinheiro, favorecemos os seguintes artigos, constado do valor de cada objeto
ao lado:
Três quadros a aquarela de madeira
Cr$ 5,00
Armação de relógio despertador a compor
Cr$ 5,00
Uma moldura para quadro
Cr$ 5,00
Três gravatas usadas mas boas
Cr$ 6,00
Lampiãozinho a querosene
Cr$ 3,00
Um par de xicaras de porcelana pequenas
Cr$ 6,00
Uma boa fivela niquelada para enfeite
Cr$ 5,00
Dinheiro, 5 cruzeiros
Cr$ 5,00
Total Cr$ 40,00
–Hoje, entreguei mais ao filho Onésimo a importância de Cr$ 1.500,00 que com os 1.000,00 que lhe entreguei na poucos dias perfazem Cr$
2.500,00, dinheiro que ele precisa para viajar, pois ele pretende partir com a família para Ponta Grossa – Paraná, em 27 do corrente.

24 – Sexta. Hoje, o fotógrafo de Casca, Sr. Antônio Vivan trouxe-nos três fotografias, uma da inteira nossa Família, uma de todos os parentes
que estavam presentes e a outra do grupo de todos os convidados em geral que estavam presente as nossas Bodas de Ouro no dia 1º de
maio deste ano.
– Fiquei satisfeito do resultado, pelo que encomendei ao fotógrafo Vivan, 54 copias entre os três grupos como segue:
Do grupo da família 12 copias a Cr$ 8,33
Cr$ 99,66
Da família 5 copias a Cr$ 5,00
Cr$ 25,00
Dos parentes 19 copias a Cr$ 5,00
Cr$ 95,00
Em geral 18 copias a Cr$ 5,00
Cr$ 90,00
Total 54 copias.
Total
Cr$ 309,96
– A dita importância paguei no ato ......................................................................................................................................................... Cr$ 309,96
– Na presente data emprestei ao filho Onésimo a importância de Cr$ 4.000,00 o qual no ato passou-me a seguinte declaração:

Eu abaixo assinado Onésimo Dall´Acqua declaro que nesta data recebi emprestado dos meus pais a importância de Cr$ 4.000,00
(quatro mil cruzeiros), cuja restituição a farei na oportunidade.
Vila Casca de Guaporé, 24 de Agosto de 1945.
Onésimo Dall´Acqua
– Hoje ficou definido que o filho Onésimo com a sua família, embarcaria para o norte do País no dia 27 de agosto do corrente.
Partida de Onésimo e Fº para P. Grossa

27 – Segunda. Finalmente hoje o filho Onésimo com a sua família, partiu embarcando no ônibus da Empresa Zanella – Vivian, da Linha Onze,
com destino a Erechim, para amanhã embarcar no trem de Ponta Grossa.
– Viaja também, junto, o filho Alcides e o genro Ermindo Fontana, este último com destino a Caçador e os demais a Ponta Grossa.
– O filho Alcides, pretende parar poucos dias em Ponta Grossa, depois de uns 15 dias voltará na Casca, afim de se ajeitar e preparar para a
próxima sua partida e da família, para o norte também.
– O Dr. Benjamin Galanternick, hoje veio Pela XIII vez a visitar-me.
– Depois de feita a sondagem sobre a minha situação de saúde, ele achou que eu vou sensivelmente melhorando e que a minha situação,
antes que mal vai bem. Diz porém, que quando abandone a cama, terei a perna afetada, um pouco mais curta do que a outra, um centímetro
e meio. Isto porém não me desanima e nem me preocupa, quero maiormente é sair da cama o quanto antes e poder pouco a pouco, poder
caminhar.
– Hoje, na ocasião pedi ao Dr. que me diga quanto é a minha conta de tudo o que fez por mim e as suas 13 viagens; ele me apresentou a
conta da minha dívida em Cr$ 560,00 .................................................................................................................................................... Cr$ 560,00
– Conta que não achei exagerada, antes a achei branda, eu calculava que fosse muito mais elevada.
– Na mesma ocasião paguei também a conta do enfermeiro Antônio De Cesaro pelas suas 13 viagens, a Cr$ 15,00 por viagem na condução
do Dr. sendo ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 195,00
– A conta do farmacista Sr. Mantovani está já acertada na data de 9 do corrente.
– Perguntei ao Dr. quanto mais ou menos devia eu ainda permanecer na cama. Ele respondeu-me, todos os enfermos da minha enfermidade
têm que estar acamados pelo menos; os jovens 6 meses! Pois eu faço já 5 meses que estou pacientando na cama, certo que em vista da
minha idade bastante adiantada, terei de ficar deitado mais ou menos outro tanto !!!
Brrr! brrr! O Dr. disse também que um fator vantajoso para não prolongar por muito tempo na cama é de o paciente ter o espirito elevado
e ter a compleição sã do corpo. Porém, diz que provavelmente no fim do mês de Setembro próximo vai ver se fico livre dos saquinhos e dos
barbantes! O agradeci reconhecido, ficando alegre.

28 – Terça. A Marina comprou no Mantovani um Vidro de Pílulas da Vida .............................................................................................. Cr$ 3,00
– No Augusto Provenzi um bloco papel ...................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– No Augusto Provenzi um maço fósforos .................................................................................................................................................. Cr$ 3,00
– Laranjas no Barilli ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Açúcar no Tumelero e Marcon.............................................................................................................................................................. Cr$ 20,00
– Sem o ter esperado, chegou de caçador o nosso neto Armando, filho do nosso genro Maximino Busato, o qual trouxe-me uma carta da
filha Clélia e outra de sua mãe Gelsomina. Além dos seus negócios ele veio também para me visitar, pelo que lhe fico muito reconhecido.
– A temperatura abaixou novamente.

30 – Quinta. Embora que está fazendo bastante frio, de noite principiou a chover.
– O neto Armando saudando- nos despediu-se e embarcou às 10 e 30 para Passo Fundo e para casa.

Setembro - 1945
1º – Sábado. Ontem o genro Fedele, levou no moinho de Guerino Busato um saco de trigo (55 quilos), do peso especifico 70, trouxe em
casa .......... [em branco] quilos de farinha, desconto 3 quilos; e trouxe mais 21 ½ quilos de farelo e pagou de moagem ...................... Cr$ 3,90
– Hoje foi novamente com um saco de milho, de moagem cobrou .......................................................................................................... Cr$ 2,50

2 – Domingo. Mandei hoje o Fedele a comprar no Hotel da viúva Bonamigo uma ração de tripas para comer ao meio-dia, pagou ..... Cr$ 2,50
– Com mais uma garrafa de guaraná .......................................................................................................................................................... Cr$ 2,50

4 – Terça. A Marina comprou hoje no negociante Vasco Fidler, fazenda para um vestido para a neta Ieda, filha do genro Fedele pagou
................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 34,60

5 – Quarta. Por uns breves dias a filha Albertina, mudou-se da Fábrica para nossa casa, com os seus dois filhinhos mais novos.
6 – Quinta. O genro Fedele, andou com a carroça na Lª 15, comprou para nós dez cruzeiros de laranja a 20 réis cada ....................... Cr$ 10,00
8 – Sábado. Aumentou o frio.
– Por despesas hoje ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 9,00
– Por três fotografias das nossas Bodas de Ouro para o meu irmão Matteo ........................................................................................... Cr$ 1,70
– Durante o dia fez muito frio, como também de noite.

9 – Domingo. Soubemos que ontem, voltou na casca de Ponta Grossa o filho Alcides, e hoje às 11 horas veio-nos visitar.
– Hoje, depois de uns 25 ou 30 dias que não lhe vinham as suas dores intestinais, principiaram novamente e está sofrendo horrivelmente.
Dores que lhe duraram até ás 24 horas, depois pouco a pouco adormeceu e na manhã estava melhor.

10 – Segunda. O frio continua intenso

– A noite recém passada a Marina passou malíssimo, até que pegou no sono.
– O filho Plinio mandou-me pela Linietta um quilo de especial queijo duro de fabrica a ................................................................... Cr$ 15,00
– Mais uma caixinha de pastilha Valda a ............................................................................................................................................... Cr$ 6,00

Embalagem das pastilhas Valda na década de 1940
Fonte: https://www.valda.com.br/linha-do-tempo

11 – Terça. A Marina quase não dormiu durante a noite, passou bastante mal.
– Às 10 horas, chegou de Guaporé o nosso neto Mário Astolfi, o qual nos trouxe um balaio de ótima verdura, quem a manda é sua mãe
Itália, repolhos, cenouras e salada. Nos trouxe mais 18 quilos de açúcar, ao preço de 3,88 no total ..................................................... Cr$ 70,00
– Mais 3 quilos de lã a 10 Cr$ por quilo ................................................................................................................................................... Cr$ 30,00
– O neto Mário, voltou de Lª 18 onde tinha ido por interesse no negociante Bettinelli, às 18 horas trouxe-me da casca 8 lindas maçãs
argentinas, fico-lhe bastante reconhecido. Às 20 horas, no auto dele o Mário embarcou-se para Guaporé.
– Tempo variável, às 10 horas, em casa havia 10 graus acima de zero, às 18h 15 acima de zero.
Viagem de Fedele para caçador

12 – Quarta. O tempo está com jeito de chover.
– Fedele com sua filha Clara, hoje embarcou para Caçador, onde leva a filha em casa de seu cunhado Maximino Busato, como empregada,
e, ele? Vattelapesca! 5

Dall´Acqua encerra o caderno com esta anotação

5

Vattelapesca - Expressão popular que indica uma situação difícil de entender, um pouco ambígua, incoerente; Dall'Acqua, que conhecia bem o genro, cujos
atos careciam normalmente de lógica, a expressão usada pode ser traduzida por: Vai saber! Só Deus sabe!

