Caderno 39
De 01/01/1946 até 31/12/1946

Janeiro – 1946
1 – Terça. Sendo que ontem fiz a primeira prática, a confissão, hoje de manhã assisti a Santa Missa para receber a comunhão.
– De tarde segui para casa, sendo que consta que amanhã haverá passarinhada em nossa casa.

2 – Quarta. Houve preparo para a passarinhada hoje, pois quem a procurou foi o padre Vigário Amianti1 da Casca, o filho Vitorino e mais
seminaristas do seminário de Guaporé, e quem ajudou aqui em preparar o necessário foram o Ermindo, Fedele e outros.
– Ao meio-dia a passarinhada estava pronta, eram convidados os fabriqueiros 2 da paróquia e mais alguns, aí se passaram várias horas na
sombra dos cinamomos em franca e alegre companhia, até quase anoitecer. Também o vinho não faltou, quem o pagou foi o padre Amianti.

5 – Sábado. Por desejo do meu patrício, o colono Fioravante De Marchi, da Vila Maria, que a poucos dias veio em nossa casa, a fim de que
eu escrevesse ao novo Consul Italiano, para pedir-lhe instruções a respeito do seu interesse. Hoje mesmo escrevi ao novo Consul Italiano de
Porto Alegre. Segue a cópia da dita carta:
Vila Casca de Guaporé (Rio Grande do Sul), 05/01/1946.
Ilmo. Sr. R. Consul geral da Itália – Porto Alegre
Respeitosas saudações:
Desculpe Sr. Consul se venho roubar-lhe tempo que para vossa senhoria é precioso. Venho, em nome do compatriota
Fioravante De Marchi, da Província de Treviso, Itália, inválido de guerra (1914-1918), o qual, desde o rompimento diplomático
e consequente declaração de guerra do Eixo aos aliados, não mais recebeu do governo pátrio a sua devida pensão,
correspondente (se não me engano, a 130 liras mensais). Portanto Sr. Consul, o mesmo De Marchi se recomenda a
benevolência de vossa Senhoria, a fim de saber alguma coisa ........ (Páginas sumidas)
Infelizmente este caderno está em péssimo estado e faltam muitas páginas.
As páginas referentes ao período entre os dias 05 e 20/01/1946 estão desaparecidas.

21 – Segunda. Hoje, de a pé, segui para Guaporé. Fui na prefeitura afim de receber instruções do contador Sr. Edgar Feijó, a respeito de
meu retiro de Guaporé e do Rio Grande, brevemente, e que irei fixar residência em Ponta Grossa – Paraná.
– O Sr. Feijó instruiu-me que, para que eu possa receber as minhas mensalidades de aposentadoria, é necessário que passasse procuração
a uma pessoa idônea aí de Guaporé, e que na minha nova residência devia de vez em quando mandar extrair na respectiva delegacia de
polícia, o atestado de vida, e manda-lo ao meu procurador. Agradecido retirei-me.
– Em seguida o tesoureiro da prefeitura chamou-me, e fez-me assinar num livro o meu nome, depois foi buscar na caixa-forte Cr$ 97,20 que
me ofereceu, sendo, ele diz, de abono por lei. Agradecido fui retirando-me.

1
2

Padre Hermes Amianti

Membro do conselho paroquial, encarregado de recolher os rendimentos de uma igreja, administrar-lhe o patrimônio e zelar pela conservação de alfaias e
paramentos.

– Logo fui no cartório do registro civil, cujo titular é o conhecido Domingos Maia, ao qual lhe manifestei que desejava que me fizesse uma
procuração em favor de José Astolfi, para que o mesmo na oportunidade pudesse retirar na prefeitura a minha aposentadoria. Logo serviume; a procuração custou .......................................................................................................................................................................... Cr$ 16,00

24 – Quinta. Amanheceu chovendo fortemente.
25 – Sexta. Continua chovendo desde ontem sem cessar. Nesta hora, 16 da tarde, estamos em plena enchente.
– Na primeira semana deste mês, choveu dois dias contínuos, o arroio da Casca transbordou e logo, nos dias 19 e 20, as torneiras celestiais
ficaram abertas, assim, o sagrado líquido continuou a ser despejado em grande abundancia.
– O santo elemento já pela sua violência e quantidade caída, produziu os seus efeitos com grande prejuízo, tanto em vidas humanas, como
materiais.

Fevereiro – 1946
4 – Segunda. Visitei o Sr. Segundo Viccari e família, o qual na ocasião fez-me o pagamento da minha mensalidade de aposentadoria
correspondente ao mês de janeiro na importância de Cr$ 146,00, deixando-lhe para o incomodo do portador, Sr. Miro Pezzutti ........ Cr$
2,00
– Depois de 42 anos de residência no município de Guaporé (Rio Grande do Sul), na Linha Duque de Caxias (18ª), do 2º distrito de Guaporé
(São Luiz da Casca). Hoje, eu e a minha esposa Marina, acompanhados do nosso filho Plínio, às 10 horas, depois das despedidas, embarcamos
no ônibus da empresa Bresolin e Cia, saímos da Casca rumo a Passo Fundo. Adeus Casca! Nunca mais te verei!

Rumo Passo Fundo
– Paguei as passagens na estação rodoviária da Casca ao estacionário Sr. Ernesto Merlo. Para ambos .............................................. Cr$ 40,00
– Às 14 horas chegamos na cidade princesa da serra, Passo Fundo. Hospedamo-nos no hotel Micheletto de propriedade de Albino Micheletto
e sua senhora Marina, nossa afilhada de batismo, os quais nos aceitaram alegremente com bastante carinho.
– No hotel encontramos também o filho Plínio e seu cunhado, nosso genro Ermindo Fontana, os quais da Casca acompanharam as nossas
bagagens até na estação ferroviária desta cidade, onde as despacharam para Ponta Grossa, e nos vão acompanhar até Caçador, Santa
Catarina.
– Às 19 horas, depois da ceia, fomos dormir, pois amanhã temos que nos levantar às 3 horas, sendo que o horário da saída do trem da
estação desta cidade para o norte é às 4 horas.

5 – Às 3 horas estamos em pé. Encontramos já na sala os nossos afilhados Albino e Marina, que nos estavam esperando. Na ocasião paguei
a hospedagem para nós dois, eu e a Marina, na importância de ............................................................................................................ Cr$ 27,50
– O afilhado, Sr. Albino, pela sua benevolência quis presentear-me com .......

As páginas referentes ao período entre 05/02/1946 e 31/03/1946 estão desaparecidas.
Sabemos que neste período, Ângelo e Marina permaneceram em Caçador – Santa Catarina,
antes de seguirem viagem para Ponta Grossa.

Abril – 1946
1º – Segunda. Nesta data paguei outra continha que eu tinha com a firma Sorgato-Ferrareze e Cia, na importância de ...................... Cr$ 8,90
– Durante a noite recém passada, esfriou bastante. Parece que o tempo vai endireitar.

5 – Sexta. Por corte de cabelos e barba ...................................................................................................................................................... Cr$ 6,00
– Pelo frete de um fardo de 28 quilos de lã entre Guaporé-Passo Fundo e de Passo Fundo à Caçador, paguei ao genro Ermindo Fontana a
importância de .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 12,60

11 – Quinta. Hoje, por intermédio do nosso prezado neto Gabriel Oltramari, foi despachado o fardo de 28 kg de lã, com destino a nossa
filha Aurora Busato em Ponta Grossa – Paraná, sendo que o despachante Oltramari, não quis dizer-me quanto custou o despacho.
– Sendo que já chegou o tempo de eu e a Marina seguirmos a nossa viagem para Ponta Grossa, hoje enviei ao genro Luiz Busato o seguinte
telegrama:
Ponta Grossa, Curtidora, Luís Busato, Onésimo venha nos buscar, abraço, Dallacqua.
Despesa do telegrama ................................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00
– Hoje, eu e a Marina, fomos na loja Paulista, de André Mikitchouski, na rua Barão do Rio Branco (por apelido chamado, o Russo Barbetta,
no Rio Grande onde ele foi mascate). Aí a Marina comprou os seguintes objetos:
Uma camisa para homem, nº 38, de linho .............................................................................................................................. Cr$ 50,00
Tecido Matarazzo, um e ½ metros a Cr$ 8,00 ......................................................................................................................... Cr$ 12,00
Um pacote (12 carretéis) de linha ............................................................................................................................................ Cr$ 10,00
Um sabonete luxo ........................................................................................................................................................................... grátis
Total ......... Cr$ 72,00

13 – Sábado. Nesta data recebi do neto Armando Busato, filho de Maximino, os Cr$ 1.500,00 que lhe emprestei no dia 26 de fevereiro p.p.
– Às 21 horas, chegou de Bento Gonçalves, a filha Gelsomina e a sua sobrinha Elsa Astolfi, filha de sua irmã Itália de Guaporé.

15 – Segunda. Conforme a minha chamada por telegrama no dia 11 do corrente, chegou de Ponta Grossa o nosso filho Onésimo, o qual
conforme ordem veio nos buscar.

Partida de Ângelo e Marina Dall´Acqua de Caçador para Ponta Grossa

16 – Terça. Hoje, depois das despedidas dos parentes, e acompanhados pelo filho Onésimo, fomos na estação ferroviária, levados pelo auto
do genro Maximino e acompanhados até na estação pelo bom neto Gabriel Oltramari. Às 20 horas chegou o direto do sul e depois que o
filho Onésimo pagou as três passagens de 1ª classe, na importância de Cr$ 77,00 cada um, sendo da nossa parte ......................... Cr$ 154,00
– O filho não quis que eu lhe pagasse a sua passagem.
– A viagem não foi com nada de conforto, pois os passageiros, sejam de 2ª como de1ª classe iam entupidos como sardinhas!
– Quem conseguiu me arrumar uma meia poltrona foi o amigo André Mikitchouski, o Barbetta Russo, que lhe fico penhorado.
– Fiquei desgostoso por ver que para a minha esposa não houve jeito de poder conseguir um assento, a qual teve de ficar em pé até em
Porto União! Pode-se imaginar com quanto cansaço ela não terá sofrido naquelas longas 6 horas! Eu lhe ofereci mais vezes a minha bancada,
mas ela sempre recusou de aceitar, visto também a minha pouco confortável situação de saúde.

17 – Quarta. Em Porto União, felizmente chegamos às 2 horas da madrugada de hoje, aí vários passageiros desembarcaram, deixando-nos
com mais folga, e assim pudemos ter uma bancada de dois lugares, com bastante conforto.
– Ao meio-dia em ponto chegamos na estação de Ponta Grossa.
– Despesa na viagem ................................................................................................................................................................................ Cr$ 10,00

Cartão postal mostrando a estação ferroviária de Ponta Grossa por volta de 1915.
Fonte: https://paulodafigaro.blogspot.com/2014/09/ponta-grossa-era-assim.html

– O filho Onésimo arrumou um auto e seguimos para a casa do genro Luiz Busato, no cume da Montanha, rua Engenheiro Schamber, nº
526.

18 – Quinta. Eu e a minha esposa Marina, a conselho do genro Luiz, embarcados num auto, descemos da montanha e fomos visitar os filhos
Onésimo e Ovídio e suas famílias na chácara do curtume Pontagrossense, cujo diretor-gerente é o genro Luiz. Os filhos estão instalados
numa confortável casa no meio da chácara, num alto, toda envidraçada e com farta luz elétrica; casa de 4 quartos de dormir, sala de espera,
sala de refeição, cozinha e despensa, com porão, etc.. e que pelas próximas semanas iremos também ocupar.

20 – Sábado. Hoje fizemos a transferência dos nossos 14 volumes de mudança, da casa de Luiz no Alto da Montanha3 para a chácara da
firma Companhia Curtidora.

21 – Domingo. Feriado nacional, comemoração da execução do intrépido patriota, destemido mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José
da Silva Xavier, o Tiradentes; dia 21 de abril de 1792!
– Esta data é também feriado para o nosso genro Luiz Busato, esposo de nossa filha Aurora, o qual hoje nos convidou para assistir a um
banquete na casa dele, onde, que além dos seus parentes daqui, ele convidou outros seus amigos da cidade a fim de homenageá-lo pelo
seu aniversário natalício.
– Eu e a Marina, em sinal de amizade e benevolência, lhe fizemos uma simples dedicatória, acompanhada pelo oferecimento da minha
coleção de 96 moedas sortidas brasileiras, uma diferente da outra, sendo de cobre, níquel e prata.
– Hoje também é feriado em Roma, capital da Itália, a Pátria onde eu nasci (veja no caderno XXXII, do dia 17 de junho de 1945), pois segundo
as tradições; Roma, a cidade eterna teve o seu início, a sua construção, em 753 anos antes do nascimento de Jesus Cristo.

3

Todas as vezes que Dall´Acqua citava o alto da montanha, o fazia com letra maiúscula e sempre sublinhado, provavelmente por se referir a área central da
cidade de Ponta Grossa. A chácara em que Dall’Acqua viveu situava-se aproximadamente a 3 km do alto da montanha no bairro da Olaria.

22 – Segunda. Nesta data, eu e a Marina, da casa do nosso genro Luiz, fizemos a mudança para a chácara, junto aos filhos Onésimo e Ovídio,
onde nos estabelecemos, até quando Deus quiser. O tempo está correndo bastante seco, não tem jeito de chover.

27 – Sábado. Às 10 horas da manhã, eu e a Marina, subimos no alto da montanha, onde fomos visitar a família da filha Aurora. Depois do
meio-dia fui na farmácia Gusman, onde comprei um vidro de Iodo salina. Achei o preço bastante exagerado, pois na Casca (Guaporé), um
vidro do mesmo tamanho, os pagava na farmácia Mantovani Cr$ 10,00 e na farmácia Sta. Maria em Caçador (Santa Catarina) Cr$ 16,00, e
aqui? Aqui na farmácia Gusman Cr$ 26,00 !!! Na mesma farmácia comprei também um vidro de Agarol que custou ......................... Cr$ 25,00

Maio – 1946
1º – Quarta. Em comemoração da festa do trabalho, a firma Companhia Curtidora Pontagrossense desta cidade, deu aos seus operários e
convidados uma grande churrascada com abundante chops.

4 – Sábado. Hoje dei o dinheiro a filha Aurora, a qual comprometeu-se de nos comprar um guarda-roupa, o qual ainda hoje nos foi trazido
em casa, custando a importância de ...................................................................................................................................................... Cr$ 360,00
– Conforme medida tirada a alguns dias, o sapateiro chefe da sapataria da Cia Curtidora Pontagrossense, remeteu-me um par de sapatos
que lhe encomendei, por ordem do genro Luiz e a Aurora e que eles quiseram me presentear, sendo que se fosse de o comprar, custaria
mais ou menos Cr$ 90,00 ou 100,00 nesta época. Lhe fico muito reconhecido.

8 – Hoje subi em casa da Aurora, de tarde desci outra vez.
11 – Sábado. Junto à Marina, subi no alto da montanha.
– Recebi de presente do neto Fernando, e que me trouxe de São Paulo anteontem, um livro chamado U.R.S.S. do Deon, do autor Hidefonso
Albano.

12 – Domingo. Ontem não descemos, dormimos em casa da filha Aurora.
– Hoje assisti a Santa Missa das 10 horas.
– Amanheceu chovendo, continuando o dia inteiro.

15 – Quarta. Nesta data, de acordo com a minha esposa Marina, depositei ao nosso genro Luiz Busato (sem marcar juros e sem marcar
prazo para os receber de volta), a importância de Cr$ 10.000,00 registrados numa nota promissória, e verbalmente com a condição de os
retirar quando nos apraz.

18 – Sábado. Às 13 horas, eu e a Marina subimos no alto da montanha. Fomos em casa da Aurora. Logo na chegada principiou a chover e
continuou o dia inteiro, tanto que o tempo não nos deixou descer na chácara, e tivemos que passar a noite aí.

19 – Domingo. O tempo continua a chover. Às 10 horas fui assistir a Santa Missa. Às 11 horas suspendeu de chover.
– Ontem postei Cr$ 30,00 para minha assinatura anual (01/06/1946 à 31/05/1947) ao jornal “A Nação” de Porto Alegre.
– Mais, postei Cr$ 25,00 para o jornal “O Correio Riograndense”, sendo 10 cruzeiros para assinatura desde esta data até 31 de dezembro de
1946 e 15 cruzeiros para a assinatura de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 1947. Despesas das duas remessas a Cr$ 2,80. Total .. Cr$ 3,60

20 – Segunda. Às 14 horas descemos na chácara.
22 – Quarta. Hoje de tarde, a Marina subiu novamente no alto da montanha, em serviço de colchoadas4 em casa da filha Aurora.
25 – Sábado. Nesta data levei quatro livros na Casa Impressora Pontagrossense de Raicosk, Traple e Cia da rua 15 de novembro nesta cidade,
afim de que sejam encadernados. O empregado da casa diz-me que o prazo para me os entregar já encadernados é de um mês desta data.
– Às 14 horas desci na chácara.

30 – Quinta. Às 15 horas, da chácara subi no alto da montanha. Cheguei em casa da filha Aurora, pois como o tempo meteu-se a chover,
não deu mais para eu seguir para a chácara, tive que pernoitar aí.

31 – Sexta. Durante a noite choveu bastante. De manhã o tempo melhorou. Às 10 horas o tempo bom deu para enxugar as ruas e as
estradas, então desci na chácara.

Junho -1946
1º – Sábado. Toda a noite recém passada choveu seguidamente.
– Conforme acordo com o neto, genro do Luiz, Sr. Rubens Caprilhone, hoje o mesmo acompanhou-me na delegacia de polícia regional desta
cidade, afim de que o delegado Sr. ........ pudesse extrair-me um atestado de vida, e tendo nos recebido o Sr. Delegado com toda delicadeza.
Logo, depois das necessárias formalidades, recebi o tal atestado na forma da lei. Estava selado com um selo de 2 cruzeiros e um selo de 1
cruzeiro. Depois de uma palestra com o digno funcionário, o qual nos prodigalizou toda delicada atenção, lhe pedi quanto lhe devia pelo
serviço que me fez, porém o homem, cavalheirescamente não me cobrou nada. Então, não tendo nós, mais nada a fazer, respeitosamente
o cumprimentamos agradecendo-lhe pelo favor recebido.
– Em baixo de chuva seguimos para a casa de Luiz; eu contente do auxílio que me prestou o neto e amigo Rubens o agradeci penhorado.

6 – Quinta. Às 9 horas recebi comunicação do genro Luiz, que para as 10 horas me apresentasse na casa dele, afim de que naquela hora
teria que me encontrar ali com um representante do consulado italiano de Porto Alegre, sobre assuntos daquele oficio consular, o qual anda
pelos 3 estados sulinos, isto é: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, três estados, pelo momento sob a jurisdição do consulado geral
italiano de Porto Alegre.
4

Tecer ou guarnecer à maneira de colcha. Fazer acolchoados.

– Às 10 horas já me encontrava em casa de Busato e não demorou o anunciado homem a chegar, logo depois das nossas apresentações
sentamo-nos na sala de espera. O tal representante do consulado de Porto Alegre é um homem jovem dos seus 30 ou 35 anos, de linda
aparência, de modos delicados; chama-se José Sesta, e logo ofereceu-me o seu cartão de visita que grato lhe retribui; conforme já estava
prevenido ele em nome do Sr. Attilio Bollati, cônsul geral de Porto Alegre, cuja jurisdição abrange também o Paraná, ofereceu-me o cargo
de correspondente consular, pelo menos provisório, desta cidade, pois que já tinha ocupado idêntico cargo em São Luiz da Casca, 2º distrito
de Guaporé no Rio Grande do Sul, sob a jurisdição do cônsul da Itália em Porto Alegre, pelo espaço de mais ou menos 30 anos. Porém eu
pedi ao Sr. Sexta que me relevasse daquele cargo, devido a vários motivos, sendo o primeiro a minha idade bastante avançada, pois este
mês vou fazer os meus 79 anos de idade, e com a minha imperfeição de saúde, não me é possível atender aquele ofício; depois, a minha
deficiente cultura numa cidade de 50 mil almas de elemento heterogêneo, e sem conhecer uma pessoa; declinei a oferta, pedindo-lhe que
na ocasião do seu regresso a Porto Alegre, me agradecesse o ilustre comendador Dr. Attilio Bollati, e que me relevasse da minha recusa de
correspondente daquele oficio.
– Antes que o Sr. Sesta saísse lhe assegurei que o que eu podia fazer, de acordo com as minhas débeis forças o farei, o farei de boa vontade.
Depois nos despedimos com um abraço.

11 – Terça. Hoje veio nos visitar na chácara a filha Aurora.
12 – Quarta. A Marina subiu hoje no alto da montanha, em serviço de colchoadas, na casa da filha Aurora.
13 – Quinta. Hoje a Marina desceu, pois foi chamada pelo filho Onésimo, a fim de que viesse em assistência da Florinda, que adoeceu e
acamou-se. Eu, subi e passei a noite em casa da Aurora.

14 – Sexta. Levantei-me as 8 horas da manhã, na mesma hora chegou de Iguaçu o neto Fernando.
– Já a algumas semanas, eu tinha pedido emprestado ao neto Fernando, o livro “A Itália Capitulou?”, então ele lembrou-se e hoje para minha
surpresa, entregou-me o dito livro, porém, não como emprestado mas sim doado! Comovido agradeci penhorado.
– Às 13 e 15 desci na chácara, e aí soube que a Florinda continuava de cama, bastante doente com febre elevada.

15 – Pois sendo que a nora Florinda, esposa de Onésimo, ficando em casa não tendia a melhorar e para ter mais comodidade da assistência
medica, providenciou um auto e a levou para uma consulta com o Dr. ........ o qual depois de a ter examinado e depois de ter-lhe entregue
a receita, lhe disse que podia voltar para casa.

16 – Domingo. De manhã, veio de sua casa a filha Aurora para ver como vai a saúde de sua cunhada Florinda, a qual a achou com bastante
melhoria.
– A fim de proceder a um dever de consciência, fui de tarde procurar o padre Boleslau Costa, no seminário do Verbo Divino, na paróquia do
Rosário, desta cidade. Depois de ser introduzido na sala de espera pelo porteiro, o padre Costa chegou e ficou alegre em me ver. Manifesteilhe a minha intenção, o qual de bom grado atendeu-me, do que lhe agradeci e retirei-me. Passei a noite em casa da filha Aurora.

17 – Segunda. Para os meus atos de consciência, escolhi a data do meu aniversário natalício, pois completo exatamente hoje 79 anos, pois
vi a luz em 17 de junho de 1867 na Itália, em S. Michele Arcangelo di La Valle Agordina, Província de Belluno.
– Às 6 horas, estava em pé, pois que a igreja catedral acha-se a poucos passos da casa de Luiz, cheguei a tempo para assistir a Sta. Missa e
ao restante empenho da comunhão.

A bela Catedral citada por
Ângelo.
Fonte:
https://paulodafigaro.blogspot.com

– Depois da missa fui tomar
café, e em seguida fui postar uma carta que a fiz registrar, para a minha cunhada, a viúva Angelina de Paris Dall´Acqua, residente em Vila
Ipê (ex São Luiz) de Vacaria.
– Às 11 horas tinha chegado em casa na chácara.
– Às 15 horas tivemos a amável visita do nosso neto Fernando, o qual quis me homenagear pelo meu aniversário com uma garrafa de ótimo
vinho branco e uma garrafa de suco de pura uva, do que lhe fiquei sumamente agradecido.

19 – Quarta. A pedido da filha Aurora, para serviço, a sua mãe subiu na casa dela. De tarde eu também subi, Sendo que amanhã é a festa
solene do Corpus Domini, hoje não vou para a casa na chácara.

20 – Quinta. Hoje festa de Corpus Christi, assisti a Sta. Missa.

– Nesta data postei uma carta com o livro “A Itália Capitulou?”, registrada com o nº 30.269, ao nosso bom compadre Benvenuto Crocetta
em Porto Alegre. O tal livro o emprestei. De registro ................................................................................................................................ Cr$ 0,80

21 – Sexta. Subi novamente no alto da montanha. Dormi na casa da Aurora. Parei em casa dela até o dia 24 deste mês.
24 – Segunda. Voltei para a chácara.
25 – Terça. Tendo recebido aviso para que fosse no correio a retirar um pacote registrado, ..........
As páginas referentes ao período entre 25/06/1946 e 18/07/1946 estão desaparecidas.

Julho – 1946
18 – Quinta. ................. de irem procurar um feixe de videiras encomendadas a tempo e pagas, pois como agora é tempo de plantações,
e visto que não chegam e nem notícias tem de casa remetente, então vão fazer as suas reclamações e acertarem-se com quem caiba a
responsabilidade.
– Junto com a Marina desci na chácara.

20 – Sábado. Nesta data paguei o leite que compramos durante os dois meses de maio e junho próximos passados, correspondente em 60
garrafas a Cr$ 1,50 por garrafa, no total de .............................................................................................................................................. Cr$ 90,00

21 – Domingo. Amanheceu com forte geada, devido a qual eu não pude subir no alto da montanha a fim de assistir a Sta. Missa, somente
às 10 horas saímos da chácara e como o sol apareceu cedo, pudemos subir a encosta e chegar em casa da filha Aurora às 11 horas.
– Às 14 horas eu e a Marina fomos ao Politeama5, aí apreciamos a comédia trágica do corcunda de N.S. de Paris. O bilhete de poltrona custou
Cr$ 3,00 cada um, total de ......................................................................................................................................................................... Cr$ 6,00

22 – Segunda. Apareceu forte geada. Durante o dia a atmosfera subiu sensivelmente, o ar esteve bastante tépido, tem sinal de que em
breve teremos mudança de tempo.

23 – Terça. Às 24 e 30 desta noite acordei-me, pois não estava muito bem; nas duas últimas noites tive que levantar-me da cama; e com
um frio polar, sair por necessidade! Esta noite acordei com a respiração bastante, e ... com o corpo renitente! Passei o restante da noite
acordado sem poder pegar no sono.
– Podia ser por volta da 1 e 30 quando vi o primeiro relâmpago, sem trovões, assim continuou por um bom espaço de tempo, depois
principiaram os trovões e os relâmpagos mais vivos e mais a miúdo, com cada trovão ensurdecedor que dava medo e fazia tremer a terra!
– De repente um raio extraordinariamente forte, estrondoso e ensurdecedor, deve ter caído pertinho, nesta roda do curtume. Continuou
assim aquele horrível tempo por mais ou menos meia hora.
– A dia feito, soubemos que um raio tinha atingido a chaminé do curtume e tinha queimado o fio condutor da força e luz, porém, outro dano
não provocou felizmente. Este raio é o segundo que cai na chaminé do curtume em pouco tempo, porém sem provocar danos de
consequência!

25 – Quinta. Será verdade que a explosão da bomba atômica na Lagoa de Bishin (?) pelos norte-americanos como experiência terá causado
repercussão nos rádios na República Argentina?

26 – Sexta. Feriado municipal em Ponta Grossa. Grande solenidade nesta cidade em louvor de Sta. Ana, mãe de Nossa Senhora e padroeira
desta cidade.
– Logo que o tempo abriu e enxugou as estradas, subi no alto da montanha. Assisti a missa das 10 horas. Em seguida eu com os filhos
Onésimo e Ovídio tomamos uns copos de cerveja e fomos apreciar os jogos e diversões da festa.
– Hoje conheci o meu patrício João Nadal, morador desta cidade na paróquia de N.S. da Conceição.
– Às 15 horas dei uma volta além da estação da estrada de ferro. Fui até em frente da igreja da Conceição acima nomeada; entrei num bar
que estava aberto, aí tomei um copo de vinho. Ainda não tinha acabado de tomar quando apareceu o tal João Nadal, que tinha visto e
conhecido em casa do genro Luiz. Logo me disse, que quando cruzei na frente da sua casa, ali pertinho, ele me viu e me conheceu, por isto
que veio me cumprimentar e também para me convidar para lhe fazer uma visita na sua casa. Agradecido aceitei o convite. Em sua casa
logo apresentou-me a sua Sra. Esposa, a qual quis oferecer-me um cálice de excelente licor e depois também um ótimo cafezinho, de tudo
lhe fiquei penhorado; depois de uns 40 minutos, agradecido retirei-me dos dois bons velhinhos. Às 16 e 30 dava entrada na casa na chácara,
bastante cansado.

27 – Sábado. Hoje, no armazém do Sr. Hadar Kalil, da Casa Serlei, rua Ermelino Leão, nº 1313, comprei dois quilos de erva-mate que paguei
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– A Marina junto com o netinho Leonide, subiu no centro da cidade, a fim de que no Dr. ........... mandar fazer uma consulta respeito a
inconveniência que o pequeno sofre do verme solitária. A consulta custou Cr$ 30,00 e os remédios outro tanto, isto é Cr$ 30,00. Dinheiro
que a Marina pagou.

28 – Domingo. Subi no alto da montanha e às 10 horas fui na missa. Ao meio-dia almocei na casa da Aurora junto à Marina, a qual por
conselho da Aurora que lhe pediu que por alguns dias permanecesse em sua casa, sendo que ela vai ausentar-se por alguns dias.

Viagem de Luiz e Aurora para Iguaçu
– Hoje o Luiz, a Aurora e seu filho Vasquinho, às 9 e 30 embarcaram para Iguaçu, capital do Território Federal de Iguaçu.

29 – Segunda. Às 14 horas subi no alto da montanha, fui visitar a Marina.
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Politeama – Não conseguimos informações sobre onde se localizava em Ponta Grossa.

– Hoje não estou muito bem, passei a noite indisposto devido a um princípio de gripe que me incomoda e me dificulta a expulsão catarral!
Subi a rampa ofegando, cheguei no cume cansado e abatido.

30 – Terça. Passei a noite com a Marina. Dormi regularmente bem. Às 11 horas desci na chácara por serviço. Às 17 horas subi novamente
em casa de Luiz, onde passei também a noite.
– Hoje o carteiro me trouxe uma carta que me mandou o nosso compadre e cunhado Pedro de Cesaro, de Barão de Cotegipe (Floresta) de
Erechim, Rio Grande do Sul.

31 – Quarta. Por um telegrama que o Luiz mandou de Guarapuava, cidade antiga ao oeste, a uma distância daqui de mais ou menos uns
160 quilômetros, que além desta cidade encontraram a estrada em péssima condição, que o auto em que iam embarcados atolou tão
fixamente que tiveram de passar a noite naquela estrada barrosa e no mato até o dia seguinte!

Agosto – 1946
2 – Sexta. De regresso de sua viagem a Caxias do Sul, hoje voltaram os netos Eduardo e Luiz Busato, onde tinham ido por ordem de seu pai
Luiz Busato, ainda em 18 de julho p.p.
– Na ocasião de sua ida para Caxias, aproveitaram de ir a ver a capital do estado gaúcho, Porto Alegre. Na ida foram visitar o seu tio Vitorino
no seminário central de São Leopoldo. Para o nosso filho Vitorino foi uma agradável surpresa. Aí tiveram uma parada de dois dias, depois
seguiram para Porto Alegre onde tiveram o prazer de visitar a capital um dia, sendo que no dia seguinte embarcaram no trem de Porto
Alegre até Ponta Grossa.
– Na ocasião tive o prazer de receber uma carta do filho Vitorino, que me foi trazida pelos netos.
– Às 16 horas desci da montanha.

3 – Sábado. Passei a noite regularmente bem.
4 – Domingo. Passei o dia todo em casa.
– O tempo passa bem, embora que uma chuva seria desejável.
– Hoje recebi do meu amigo Attilio Sartori, da Linha 16ª (Carreiro), de Evangelista – Guaporé, R.G. do Sul, a revista Seleções, do mês de
janeiro 1946.

5 – Segunda. Recebi carta da filha Itália de Guaporé.
– Em casa de Aurora, hoje, conforme telegrama recebido, os filhos estão esperando os pais, porém, devido ao mau tempo chuvoso, tiveram
que pernoitar na cidade de Guarapuava.

6 – Terça. Às 10 horas, subi no alto da montanha. Cheguei antes da chuva, que às 11 já principiou a cair com bastante intensidade.
– As estradas na descida do bairro, por estarem bastante molhadas, não me deixam descer.
– A filha Aurora trouxe-me de Iguaçu uma carta, que me manda o filho Alcides, na qual nos convidam, eu e a sua mãe, para quando o tempo
permitir, isto é, quando a estação seja apropriada, de irmos passar uma temporada em sua residência em Iguaçu.

7 – Quarta. O tempo, digo o céu, amanheceu limpo, claro e com geada! Porém, o sol com todo o seu lindo esplendor, em pouco tempo
enxugou o ambiente e as estradas.
– Às 10 horas fui na farmácia Central, na rua 15 de Novembro, onde comprei um vidro de remédio de acordo com uma receita do Dr. José
Ricaldone de Porto Alegre, remédio para combater o incômodo da minha barriga (será inflamação intestinal?), que quando saí da Santa Casa
de Misericórdia de Porto Alegre, no final de maio de 1933, me fez uma boa cura. O tal remédio, em pó, é para tomar uma colherzinha na
água fria logo depois das refeições. Custou ............................................................................................................................................... Cr$ 7,00
Pílulas da Vida ............................................................................................................................................................................. Cr$ 4,00
Por uma revista do globo ............................................................................................................................................................ Cr$ 2,50
Por uma revista Seleções ............................................................................................................................................................ Cr$ 3,00
Por um nº do jornal Idade Nova ................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
Por um nº do jornal Diário dos Campos ...................................................................................................................................... Cr$ 0,50
– No armazém do Manoel Antônio Maciel, por dois vidros de mostarda .................................................................................................. Cr$ 4,00
(Tenho de anotar aqui, de um esquecimento que não anotei na data do dia 1º do corrente o que segue aqui na frente)
– Sendo que a filha Aurora, ausente de casa e em excursão com o marido, em território de Iguaçu, e que em 31 do mês de julho do corrente
ano faz anos, então pensamos de enviar-lhe um telegrama de parabéns. O telegrama que lhe enviamos foi do seguinte teor:
Capital Iguaçu – Hotel Laranjeira
Felicitações teu fausto aniversário natalício
Ângelo – Marina

8 – Quinta. Amanheceu bastante frio, porém sem geada, o dia inteiro conservou-se com a temperatura bastante fria.
9 – Sexta. Tempo bom, porém de tarde o horizonte escureceu-se, com bastante sinal de próxima chuva. O dia conservou-se frio.
Chegada de Rio do Sul do filho Plínio

10 – Sábado. Hoje, às 9 e 30, com surpresa recebemos a grata visita do nosso filho Plínio, chegado do Rio do Sul (Santa Catarina) ontem em
casa de sua mana Aurora, o qual veio com o intuito de explorar a zona, respeito a sua profissão, pois ele viu que aqui não é um lugar bom
para ele ganhar a vida para ele e para a sua família, então resolveu ir a buscar a família e traze-la à Caçador, que é lugar mais próprio. De
tardezinha ele subiu novamente, onde passou a noite em casa de seu cunhado Luiz Busato.

11 – Domingo. Subi e fui assistir à Missa. Ao meio-dia almocei no Luiz, como também os filhos Plínio, Onésimo e Ovídio e a sua mãe Marina,
minha esposa.

– Hoje às 14 horas o Plínio resolveu embarcar para Caçador; eu com os filhos Onésimo e Ovídio o acompanhamos até a estação. No
restaurante tomamos 4 garrafas de cerveja, eu paguei duas ..................................................................................................................... Cr$ 7,00
– Às 14 e 20, hora do embarque, nos despedimos com um abraço e saímos.
– Toda a semana a passei em casa na chácara.

17 – Sábado. A Marina subiu, a fim de trabalhar no sabão por conta de sua filha Aurora.
As páginas referentes ao período entre 18/08/1946 e parte do dia 22/09/1946 estão desaparecidas.

Setembro – 1946
22 – Domingo. ........e a Missa das 10. Finda a Santa Missa, fui no seminário e aí entreguei a dita carta ao padre Boleslau, que ficou muito
contente da cartinha do Vitorino, que diz (se não entendi mal) lhe vai responder. Às 11 e 30, agradecido pelo bom trato recebido nos
retiramos.
– Às 12 horas estávamos em casa do genro Luiz, onde almoçamos. Tendo prometido ao netinho Leonide, que o levaria a apreciar uma
comédia no teatro Politeama às 14 e 30, depois de ter comprado as entradas, fomos introduzidos. O netinho gostou bastante da
representação e da música. Sendo que durante a função choveu uma pancada, não esperei o fim da comédia, e às 16 e 20 saímos. Visto que
o tempo suspendeu de chover, fomos em casa da Aurora, onde tomamos café e depois, com a minha esposa e a pequena netinha Neiva,
irmã do Leonide, que tinha acompanhado a nona na missa na catedral, descemos para a chácara, onde chegamos às 18 horas.

23 – Segunda. Levantei-me da cama às 7 horas, o tempo, para nosso grande prazer estava, desde às 20 horas de ontem, chovendo em
abundância. Felizmente o tão precioso e desejado elemento líquido, vinha caindo com grande alegria do povo em geral! Choveu o dia inteiro.

25 – Quarta. Às 10 subi no centro da cidade e fui no correio onde postei uma carta ao filho Vitorino em São Leopoldo, e 4 pacotes de jornais
aos seguintes amigos: um ao meu sobrinho Gaetano Toni de Jacutinga (Erechim), com inclusa uma carta ao casal Vitório e Estér (nossa filha)
Tessaro; um ao amigo Fernando Caovilla, com inclusa uma carta; o terceiro pacote ao amigo Attilio Sartori; e o quarto ao amigo José
Bodanese, estes últimos dois residentes na Linha Vespasiano Correa, de Evangelista (Mauá) de Guaporé.
– Às 12 horas fui almoçar em casa da filha Aurora. Por despesas hoje ...................................................................................................... Cr$ 7,00

28 – Sábado. Durante estes dias passados, não houve nada de interessante para as minhas notas; passei o tempo como sempre entretido
em escrever cartas aos parentes e amigos e na leitura de jornais e livros. Atualmente estou lendo o interessante livro “Os Sertões” do autor
Euclides da Cunha, fatos históricos do meu tempo, isto é: acontecimentos sucedidos no fim do século passado, e de minha recordação.
Leitura instrutiva e de grande atração e curiosidade.

29 – Domingo. Eu e a minha esposa subimos no alto da montanha, onde fomos assistir a Santa Missa das 10 horas. Depois fomos em casa
da filha Aurora, onde ao meio-dia apreciamos o bom e saboroso almoço, como ela sabe prepara-lo, ajudada pela empregada Generosa.
– A Marina mandou-me comprar pão. Fui na padaria e confeitaria, na rua 15 de Novembro, onde fiz a aquisição de 900 gramas de pães (2),
a razão de Cr$ 8,80 por quilo ...................................................................................................................................................................... Cr$ 8,00
– Hoje levantei-me da cama indisposto. Não passei nada bem durante a noite. Pelos sintomas parece que estão afetados os órgãos estomago
ou duodeno, ou os dois conjuntamente. Isso me preocupa bastante!
– Para que os órgãos digestivos possam funcionar normalmente (porém não sempre), devo recorrer diariamente ao uso de uma, duas ou
três Pílulas da Vida!
– Deve-se atribuir o tal incomodo ao inconveniente, entre outros, da idade bastante avançada!

30 – Segunda. A noite supra, por engano foi escrita com a data de ontem, dia 29, quando deveria trazer a data de hoje.
– A manhã apareceu com o ar bastante frio, frio que continuou o dia inteiro.

Outubro – 1946
1 – Terça. Tempo bom com ligeira ventania, fresquinho.
– Subi na linha dos trilhos, para Ermelino Leão. No armazém da Polaca comprei 2 quilos de erva para chimarrão (2 pacotes), a Cr$ 2,50 por
quilo, total ................................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Por ½ garrafa de gasosa ............................................................................................................................................................................ Cr$ 2,50

2 – Quarta. Sendo que amanhã dia 3, realizar-se-á o casamento do neto Fernando, filho do nosso genro Luiz Busato e da nossa filha Aurora
sua esposa, com a jovem Arlette, filha do casal ......... Cappeletti, desta cidade, eu e a minha esposa Marina também fomos convidados pelos
pais do noivo a assistirmos as cerimônias do dito casamento; e pois como a cerimônia religiosa na catedral devia ser realizada às 7 horas da
manhã, pois os noivos, depois das cerimônias religiosa e civil, e depois da refeição das 8 horas embarcariam para Curitiba, a fim de chegarem
a tempo para embarcar no avião da ....... e seguirem para a capital do país, Rio de Janeiro, em viagem de recreio (lua de mel). Assim, para
amanhã assistirmos as cerimônias e a Santa Missa, hoje depois do meio-dia subimos no alto da montanha.
– Às 15 horas fui na Casa Impressora Pontagrossense, na rua 15 de Novembro, nº 444, onde finalmente, o empregado entregou-me os 4
livros bem encadernados. O preço da encadernação foi de Cr$ 16,00 cada um, isto no total de ........................................................... Cr$ 64,00
– Por um vidro de Pílulas da Vida na Farmácia Central .............................................................................................................................. Cr$ 4,00
– Fui na coletoria estadual onde comprei selos, sendo 2 selos encarnados de Cr$ 2,00 cada um, e um verde de Cr$ 1,00, a fim de aplicá-los
no atestado de vida, que amanhã irei na delegacia a manda-lo extrair. Total de ..................................................................................... Cr$ 5,00
– A noite a passamos em casa da filha Aurora.

3 – Quinta. Às 7 horas fomos assistir a Santa Missa e as cerimônias do Santo Sacramento do Matrimônio do neto Fernando Busato, filho do
casal Luiz e Aurora Busato. Às 7 e 50 foram fazer o casamento civil, e logo depois os nubentes, os pais de Fernando, parentes e convidados,
foram em casa da recém casada, do casal Cappeletti, onde houve uma farta refeição de finíssimos e abundantes doces, regados a também
finas bebidas, entre elas o famoso champanhe.
– Às 8 e 30 os noivos, digo, os recém casados, depois de terém se despedido de parentes e amigos, embarcaram para a capital Curitiba,
onde pretendiam chegar em tempo para embarcar no avião da .................., conforme previamente determinado e seguir para o Rio de
Janeiro.
– Ao meio-dia houve em casa do casal Busato um saboroso almoço, regado por finas bebidas, no qual tomaram parte uma longa mesa de
convidados de ambos os sexos.
– Como de regra, os parentes costumam presentear aos recém casados com alguns objetos ou dinheiro, de acordo com o poder, então eu
presenteei o Fernando, em nome também da minha esposa, com a importância de Cr$ 20,00.

Fotografia tirada por volta de 1942.
Eduardo Busato, Ângelo Dall´Acqua e Marina
Sbardelotto, Onésimo Dall´Acqua e Florinda
Marcon, Guido e Fernando Busato.
Fonte: acervo Dall´Acqua.

– Às 15 horas, eu, acompanhado pelos filhos Onésimo e Ovídio, fomos na delegacia regional, onde o Sr. Delegado forneceu-me, a meu
pedido, o atestado de vida, sendo que a última vez que me serviu foi em 3 de maio do corrente ano. Conforme pediu-me, entreguei-lhe os
selos necessários para o tal documento, sendo um selo encarnado do valor de 2 cruzeiros e um verde de um cruzeiro. Na ocasião o delegado
diz-me que os atestados de vida se extraem a cada seis (6) meses.

Atestado de vida citado por Ângelo
Fonte: acervo Dall´Acqua

– Em seguida, com os filhos, fomos no bar do grego Nicolau, onde tomamos cerveja.
– Não desci na chácara, a filha Aurora quis que, tanto eu como a sua mãe, passemos a noite na casa dela, como de fatos aceitamos o convite.

4 – Sexta. Por dois jornais Cr$ 2,00 e por uma revista “Noite Ilustrada” Cr$ 1,50. Total de .................................................................... Cr$ 3,50
– Às 10 horas, junto a Marina, descemos na chácara.

7 – Segunda. No intervalo desde o dia 4 até hoje, nada a registrar, fora das ventanias que diariamente estão soprando, e dos raios
dardejantes do astro maior.
– Hoje o filho Onésimo, restituiu-me os 100,00 cruzeiros que ficou me devendo dos 200,00 que lhe emprestei em 7 de setembro, dos quais
já recebi a alguns dias os outros 100,00.
– Nesta data dei ao filho Onésimo Cr$ 95,00 sendo Cr$ 50,00 para pagar um par de sapatos que mandei fazer na sapataria da Cia Curtidora
Pontagrossense, por conta do neto Leonide, filho dele e Cr$ 45,00, por conta da mensalidade do mês de setembro pelo fornecimento do
leite durante o mês, de uma garrafa por dia.

– O calor é intenso, o vento que está soprando do poente seguido, é um bom sinal de próxima chuva, porém continua o tempo seco e a
chuva não vem!
– Às 17 horas subi no alto da montanha, onde pretendo passar a noite em casa do genro Luiz, para amanhã cedo ir ao mercado da feira livre
fazer algumas compras de verduras, que dizem estar a preço mais barato do que nos mercadinhos e armazéns de comestíveis.
– Já às 18 horas o céu está quase que coberto de escuras nuvens, o vento está soprando com força e continuamente, consta que o temporal
não há de demorar a desabar.
– Às 20 horas em ponto, os raios e descargas elétricas caem em várias direções, os trovões faziam estremecer estrondosamente a terra, e
depois de um forte tufão principiou a desabar com um ruído espantoso fortemente a chuva de pedra, cujos grãos caiam com enorme fragor
nas paredes e janelas das casas, com grande dano nas verduras. Sorte que a chuva de pedra durou pouco, talvez meio minuto ou pouco
mais! Porém, veio seca e quase sem chuva, mas deu sempre bastante prejuízo!
– Às 9 e 30 eu fui dormir sob a boa impressão da boa chuva que estava caindo.

8 – Terça. Às 8 horas andei a fazer a minha compra na Feira Livre (mercado de verduras), cuja compra foi a seguinte:
3 bolas de repolho a Cr$ 1,50 cada um ............................................................... Cr$ 4,50
1 quilo de tomates ............................................................................................... Cr$ 6,00
1 quilo de cebolas ................................................................................................ Cr$ 5,00
3 e ½ dúzias de bananas a Cr$ 1,20 por dúzia ..................................................... Cr$ 4,20
Total .... Cr$ 19,70 .................................................... Cr$ 19,70
– Por selos no correio .................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,50
– Por 3 jornais na Livraria Brasil ................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Na volta em casa da filha Aurora descansei, porque a sacola com as verduras para eu carregar no ombro até na chácara, teria me cansado
bastante, então a filha Aurora convidou-me a tomar café, e depois podia seguir para casa acompanhado pelo seu filho Eduardo, que me
teria favorecido em carregar a sacola com as verduras. Assim fiz.
– Às 9 e meia estava em casa. Em chegando em casa encontrei o filho Onésimo deitado na cama, com fortes dores de barriga, provenientes
de uma cólica braba.
– Às 18 horas o Onésimo já tinha experimentado boas melhoras, felizmente.

9 – Quarta. Hoje o filho Onésimo, em consequência das melhoras, foi trabalhar como de costume.
– Eu, ás 13 horas, subi no alto da montanha, fui em casa do genro Luiz. Às 15 horas a filha Aurora ofereceu-me o café, que tomei, depois me
despedi e fui na Farmácia Central na rua 15 de Novembro, onde comprei um vidro (dos pequenos) de Agarol6, que paguei ........... Cr$ 14,00
– Na padaria, na mesma rua 15, comprei 25 pãezinhos (um quilo e 400 gramas), a razão de 0,40 cada, os paguei ............................. Cr$ 10,00
As páginas referentes ao período entre 10/10/1946 e parte do dia 10/11/1946 estão desaparecidas.

Novembro – 1946
10 – Domingo. ........ que nos ofereceu um cafezinho. Às 9 e 30, como havia princípio da Missa, fomos na igreja onde assistimos ao Divino
Ofício, às 10 e 40, finda a Santa Missa, fomos nos despedir da família Nadal e seguimos para o centro da cidade, pois onde tivemos e
assistimos as funções religiosas, foi na igreja da Conceição, chama-se Uvaranas.
– Às 11 e 15 chegamos em casa da filha Aurora onde junto com a família almoçamos às 12.
– Às 17, já estávamos em casa.

Cartão postal com belíssimo panorama de
Uvaranas, tirado do alto da torre da igreja citada
por Ângelo. Vê-se a estação ferroviária em toda a
sua extensão.
Fonte: https://paulodafigaro.blogspot.com
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Agarol – medicamento indicado para o tratamento sintomático da constipação e para facilitar a evacuação intestinal.

11 – Segunda. Hoje, subi no alto da montanha às 8 e 30. Descansei em casa da filha Aurora e depois sai de casa para levar um chapéu para
a Tinturaria Esperança, a fim de manda-lo lavar, limpar e tingir de preto, informei-me bem e fui imediatamente onde encontrei logo a tal
tinturaria que fica na rua Dr. Paulo Xavier, nº 1301, onde entreguei o chapéu; me pediram pelo serviço Cr$ 25,00 que pagarei na ocasião em
que irei receber o chapéu.
– Continuando pela rua, vi o letreiro de um mercadinho com a tabela seguinte: Mercadinho Princesa dos Campos, onde entrei e pedi ao
patrão se tinha sementes de pimentões, me disse que não tinha, logo vi que na frente do balcão havia uma balança de boa força no chão,
assim pedi-lhe permissão para me pesar, diz que sim, o resultado foi que o meu peso deu ...... 52 e ½ quilos!
– Já, desde o dia 10 de julho deste ano, até esta data, diminui 1 quilo e 500 gramas, se vê que a ........ natureza quer a sua parte!
– Na farmácia comprei um vidro de Pílulas da Vida .................................................................................................................................... Cr$ 4,00
Um vidro de essência Minerva que custou ................................................................................................................................. Cr$ 1,50
– Na peixaria, por beterrabas ...................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Voltei às 11 horas em casa da Aurora onde parei, depois do almoço até às 14, depois fui para casa.

14 – Quinta. Hoje subi no alto da montanha, almocei em casa da filha Aurora. Depois fui no correio onde postei um pacote contendo uma
carta, revistas e jornais, para a minha sobrinha Alice Gasperin, professora do grupo escolar em Farroupilha, Rio Grande do Sul, e uma carta
ao neto Euclides Zanatta no seminário em Guaporé.
– No correio comprei selos por ................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Às 19 horas estava de novo em casa na chácara.
- Fui no barbeiro onde mandei-me cortar a barba, paguei ........................................................................................................................ Cr$ 2,00

15 – Sexta. Hoje fui visitar o padre Boleslau Costa no Juvenato do Verbo Divino, onde na livraria daquele instituto comprei:
O livro ......... Paolo de Tarso por ............................................................................................................................................... Cr$ 25,00
Por um nº do “Jornal do Paraná” ............................................................................................................................................... Cr$ 0,50
Por pães (15) ............................................................................................................................................................................... Cr$ 6,00
Por bananas ................................................................................................................................................................................ Cr$ 3,50
– Por compostura e tingido do meu chapéu de branco para preto ......................................................................................................... Cr$ 25,00
– Por uma gasosa limonada ....................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50

17 – Domingo. Hoje fui assistir à missa das 9 horas na catedral.
– Às 14 horas desci na chácara. Por despesas hoje .................................................................................................................................... Cr$ 7,50
– Às 16 e 20 o termômetro dava 32 graus ao sol e 20 graus na sobra em casa.
- Por esquecimento não foi assentado o dia que paguei o leite ao filho Onésimo, correspondente ao mês de outubro p.p., e que foi no dia
12 do corrente, na importância de Cr$ 50,00, sendo o custo da mensalidade em Cr$ 45,00, assim sendo os Cr$ 5,00 a mais para o seguinte
mês de novembro em curso.

19 – Terça. Nesta data fui postar uma carta registrada com o nº 58.964, com inclusos Cr$ 15,00 pela assinatura anual do semanal “Correio
Rio-grandense” do Rev.º P. Boleslau Costa do Juvenato Verbo Divino, caixa postal 17, Ponta Grossa.
– Na livraria católica São Luiz, comprei hoje o livrinho “Letras-Documentos” do autor Plinio Salgado. Custou ...................................... Cr$ 2,00
– Por um jornal “A Época” de São Paulo do dia 16 de novembro do ano corrente, paguei ...................................................................... Cr$ 1,00
– A nora Aurora pediu-me por favor se hoje de tarde podia ir na serraria para ver de comprar as madeiras para onze metros de cerca, eu lhe
respondi que sim, então ela entregou-me para a compra Cr$ 100,00, assim às 17 horas subi na serraria, que fica na rua Ermelino Leão, nº
.... Aí falei com o capataz, então ele mostrou-me as ripas, que não achei de acordo conforme queria a nora, aí resolvi antes de fazer a compra
conferir com ela. Foi resolvido para amanhã.

20 – Quarta. Ao meio-dia de hoje fui falar com o filho Ovídio sobre as madeiras que deixei de comprar ontem, assim o filho e a sua esposa,
combinaram que podia ir e fazer a compra. Então, às 16 horas subi, e logo encontrei-me com o capataz, ao qual lhe disse que me apartasse
as ripas e 4 sarrafos, os quais paguei no ato conforme a seguinte nota:
99 ripas, de polegadas 2x1, à Cr$ 7,00
= Cr$ 77,00
2 sarrafos, de polegadas 3x1, à Cr$ 12,50
= Cr$ 25,00
2 sarrafos, de polegadas 3x1, à Cr$ 10,50
= Cr$ 21,00
Total
Cr$ 123,00

21 – Quinta. Às 14 horas subi na cidade, fui postar no correio um pacote contendo uma revista “O Cruzeiro” e 2 jornais, e inclusa uma carta
para a filha Clélia, de Taquara Verde (Caçador), a carta foi em resposta a dela de 1º do corrente.
– Às 15 e 30 chegava em casa da filha Aurora, onde tomei café e aí soube que hoje teria chegado de Iguaçu o filho Alcides.
– Na descida comprei na venda de Ubaldino Pedroso uma garrafa de vinagre tinto Rio-Grandense, que paguei .................................. Cr$ 2,00
– Mais por outra .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– No armazém do Hadar Kalil, a casa Serlei, rua Emerlino de leão, 1313, onde comprei uma pedrinha de fermento que custou ......... Cr$ 0,50

21 – Chegada do filho Alcides em casa de Luiz, vindo de Iguaçu, às 20 horas e chegada na chácara em 22 do corrente às 11 horas.
22 – Sexta. Com o filho Alcides, subi no alto da montanha. Na bodega do Ubaldino Pedrosa tomamos uma limonada gasosa. Paguei Cr$ 2,50
– Às 15 horas em casa da Aurora tomamos café, depois acompanhei o Alcides até na estação rodoviária na praça .........; onde o Alcides tirou
a passagem daqui até Iguaçu para amanhã.
– No mercadinho do Sírio, esposo da senhora Helena (Marconcin), na esquina das ruas Dr. Colares e da rua 7 de setembro nesta cidade,
tomamos uma garrafa de cerveja que paguei ............................................................................................................................................ Cr$ 4,00
– Devido ao grande calor reinante, na volta para a chácara, o Alcides pagou mais uma garrafa de cerveja no bar do Sr. Ivo Strazzi, na rua
Benjamin Constant, nº 107.
– Às 18 horas estávamos de volta em casa.
– Nesta data recebi do filho Alcides a importância do jornal (assinatura) “A Nação” de Porto Alegre, que já paguei por sua ordem em 6 de
junho, na importância de Cr$ 30,00, e mais Cr$ 5,00. Total recebido de Cr$ 35,00.

– Passou a noite em nossa residência.

23 – Partida de Alcides para Iguaçu.
– Às 6 horas, depois de nos acompanhar com o chimarrão, o filho despediu-se de nós e subiu em casa de nosso genro Luiz para depois
embarcar às 8 horas para Iguaçu.
– Às 14 horas fui na cidade, na Livraria Brasil comprei um nº do Idade Nova .......................................................................................... Cr$ 1,00
– Na peixaria um repolho ............................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00
– Por uma garrafa de gasosa ....................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50

24 – Domingo. Hoje não tenho jeito para subir na cidade. Até ás 14 horas fiquei em casa sozinho, quando veio me visitar, trazendo-me uma
garrafa de cerveja, o filho Ovídio acompanhado de sua esposa Aurora e seus filhos. Às 15 e 30 eu fui retribuir-lhe a visita, onde os acompanhei
tomando um café.
– Às 16 horas, junto ao Ovídio, fomos na venda do Sr. Ubaldino Pedroso, onde tomamos uma garrafa de vinho marca “Duelo”, que paguei
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 3,50
– O tempo continua diariamente mostrando-nos a tão desejada chuva, pois a seca continua alarmante, o calor entre às 10 e 16 horas é
brabo! Das 17 para diante, o céu cobre-se parcialmente de espessas nuvens, aqui e acolá, representa que brevemente irá cair forte temporal,
mas, qual nada! No cair da noite o céu abre novamente, e a chuva ......., cairá quando Deus quiser!

25 – Segunda. Felizmente hoje a chuva caiu, não em grande quantidade, porém por alguns dias não teremos necessidade do precioso
elemento.

26 – Terça. Hoje fui postar um pacote contendo uma carta e 3 revistas para a filha Itália em Guaporé no Rio Grande do Sul.
– Comprei na farmácia Central um vidro de Agarol, dos grandes, que paguei ........................................................................................ Cr$ 26,00

29 – Sexta. Ontem, dia 28, por intermédio do filho Onésimo, mandei postar no correio uma carta a filha Albertina em Caçador, pelo mesmo
mandei comprar um vidro de Pílulas da Vida, que custou ......................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Hoje, veio nos visitar a filha Aurora, permanecendo entre nós até às 17 horas, depois subiu para a sua casa.

30 – Sábado. Nesta data paguei ao filho Onésimo o leite correspondente ao mês de novembro, que recebemos uma garrafa diária durante
os 30 dias, à Cr$ 1,50, no total de ............................................................................................................................................................. Cr$ 45,00
– Hoje o filho Onésimo entregou-me os Cr$ 5,00 que lhe entreguei em 17 do corrente a mais no pagamento do leite durante o mês de
outubro, por uma nota de Cr$ 50,00 e que por falta de troco ficou com a dita nota.
– Hoje fui comprar num lote aqui pertinho, da velhinha .........., uma dúzia de chuchus, que paguei no ato .......................................... Cr$ 3,00
– Hoje comprei na Livraria Brasil, o livro chamado “Viagem através do Brasil”, volume V – Rio Grande do Sul, do autor Ariosto Espinheira,
cujo preço custou ...................................................................................................................................................................................... Cr$ 15,00
– Subi no alto da montanha. Passei a noite em casa da filha Aurora.

Dezembro – 1946
1 – Domingo. Andei a assistir à missa das 9 horas na Catedral junto a
minha esposa Marina.
– Às 16 horas andei pela cidade para me distrair. Passei na frente do
cemitério, voltei pelo lado norte, passei na frente do hospital da Santa
Casa e entrei na extremidade da rua Engenheiro Schamber, e como
estava bastante cansado, vi na esquina desta rua com a de Bonifácio
Vilela, 214, um restaurante ou armazém aberto, então entrei e pedi
um copo de vinho, que achei bom, quis ver de onde vinha e o nome
do fabricante, que com minha surpresa, vi que era fabricado em Caxias
do Sul no R.G.S e da marca da Cooperativa Vinícola San Vetor. O achei
bom, e ao invés de um copo, os tomei dois. O nome do patrão é do
italiano Nicola Palumbo, com armazém de secos e molhados e
bebidas.
– De tarde com a minha esposa, voltei na chácara, a pedido lhe
entreguei Cr$ 20,00.
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3 – Terça. Hoje comprei na venda do Sr. Ubaldino Pedroso, 3 quilos de cebolas a Cr$ 4,00 por kg. Total ............................................ Cr$ 12,00
5 – Quinta. Na Casa Impressora Pontagrossense comprei um estojo de ½ dúzia de lápis sortidos Crayon, que paguei ......................... Cr$ 2,00
– Por vinho no Ubaldo Pedroso ................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Nesta data, a filha Aurora restitui-me os Cr$ 30,00 que lhe emprestei em 2 de novembro p.p. (dinheiro que emprestei ao neto Eduardo).
– A filha Aurora entregou-me o parafuso que nos mandou de Iguaçu o nosso filho Alcides, e que ele arrumou para a nossa vitrola.
– A minha esposa Marina, hoje de tarde, subiu no alto da montanha onde vai passar a noite em casa da filha Aurora.
– Será verdade que breve teremos chuva? Pois o tempo está com jeito de movimento.

6 – Sexta. O tempo está carregado, a ventania que ontem soprou o dia inteiro e a noite, hoje acalmou, a temperatura está bastante elevada.
– Às 17 e 30 subi em casa da filha Aurora, onde passei a noite, sendo que a Marina aconselhou-me a não voltar para a chácara de noite.

7 – Sábado. Hoje assisti a missa das 7 horas na Catedral.
– Entreguei à Marina, para suas despesas ............................................................................................................................................... Cr$ 20,00
– Por minha despesa hoje ........................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Às 10 horas eu estava de novo na chácara.

8 – Domingo. Hoje, junto ao filho Ovídio, fomos assistir missa na Igreja de N.S. da Conceição na localidade chamada Uvaranas, desta cidade.
Chegamos a tempo de assistir à missa toda.
– Depois, sentados numa bancada na sombra, apareceu o outro filho, Onésimo. Aí mandei vir um churrasco que paguei ........................ Cr$ 5,00
– Depois 2 garrafas de cerveja a Cr$ 5,00 cada uma ................................................................................................................................. Cr$ 10,00
– E mais despesas, isto é: ônibus, ofertas, vinho e balas, etc...................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Ao meio-dia fui convidado ao almoço em casa do conhecido amigo João Nadal, morador naquela localidade. O almoço foi o que havia de
melhor, acompanhado de abundante chops.
– Às 15 horas, com os dois filhos, fomos dar um passeio de ônibus até no fim da Linda avenida de Uvaranas. Na volta paramos mais uma
hora na sombra da igreja, onde tomamos mais um copo de cerveja e às 17 horas voltamos para casa.

9 – Segunda. Hoje de manhã saí de casa às 7 e 30, andei no mercado público, que fica encostado na igreja em construção paralisada, um
vasto templo de estilo gótico e de vastas proporções. No mercado comprei 3 beterrabas a um cruzeiro cada uma ............................ Cr$ 3,00
– Por uma dúzia de ameixas ........................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00
– Por 14 pepinos .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 6,00
– E na Farmácia Central, por um quarto de litro de Essência de vinagre ................................................................................................ Cr$ 10,00
– Às 8 e 40 estava em casa da filha Aurora, onde tomei café, pão, salame e queijo, às 9 e 50 estava já em casa.

10 – Terça. Hoje o vento continua a soprar fortemente, vem do lado norte, sinal de próxima chuva.
11 – Por despesa no Ubaldino Pedroso ..................................................................................................................................................... Cr$ 2,50
12 – Quinta. Ontem dia 11, de manhã, principiou a chover e continuou por 1 hora mais ou menos, mas, foi pouca pela necessidade da
vegetação.
– Subi na cidade, onde fui postar correspondência para o amigo Ferdinando Caovilla da vila Casca (R.G.S).
– Devido à chuva tive que passar a noite na casa da filha Aurora.
– Às 18 horas fui levar ao Padre Boleslau Costa, uma carta que estava incluída numa minha e que tanto a mim como ao padre, nos expediu
a Jones Cezarotto, minha filha.
– Na livraria Católica São Luiz, comprei o anuário “Ecos Marianos” para o ano de 1947, o qual custou ................................................. Cr$ 10,00

13 – Sexta. Por mais despesas hoje ............................................................................................................................................................ Cr$ 8,50
– De manhã apareceu o sol, com seus dardos fogados fora do comum.

As páginas referentes ao período entre 14/12/1946 e 31/12/1946 estão desaparecidas.

