Caderno 41
De 19/03/1947 até 31/08/1947

Reprodução da frase escrita por Ângelo no começo do caderno.

Março – 1947
Viagem para Campinas

19 – Às 19 horas chegando o ônibus da linha Getúlio Vargas-Sarandi, embarcamos depois da despedida e agradecidos os parentes, seguimos
para a localidade desconhecida de Campinas.
– Logo escureceu. A luz elétrica do carro bastante fraca, quase luz de luar. A estrada cheia de pedras e valos, é um sacodimento nada de
confortável, meu Deus, que barbaridade! A escuridão fora do veículo é profunda. Depois de mais ou menos uma hora chegamos na famosa
Campinas, depois de ter percorrido uns 13 quilômetros de péssima estrada.
– Logo na chegada informei-me de alguma hospedaria, pois não havia luzes e a escuridão era completa.
– Finalmente, quase a apalpadelas, pois além da escuridão, tenho a própria vista bastante fraca, um passageiro guiou-me ao Hotel Central,
aí mandei juntar nossas 3 malas.
– Pela condução do ônibus de Jacutinga até Campinas, a passagem de ambos foi de ............................................................................. Cr$ 16,00
– No hotel, entre os hóspedes que haviam, e os que trouxe o ônibus, estava cheio.
– Na chegada já tinha providenciado um lugar reservado para eu e a Marina, mas quando nós pedimos o lugar reservado, qual nada! Todas
as camas estavam invadidas de passageiros cansados, então tivemos que nos sujeitar a passar a noite onde havia .... um casal, que entre
eles chamavam-se de compadre e comadre!
Viagem de Campinas até Águas de Rondinha

20 – Quinta-feira. Às 5 horas estamos em pé, pois a saída do ônibus para Águas de Rondinha é as 6 horas, que é ainda meio escuro.
– O céu está encoberto de uma fina serração.
– Eu tinha vontade de dar uma volta pelo povoado, dizem que é lindo e numa posição atraente e belíssima, mas o tempo não me permitiu,
pois a buzina da embarcação chamava os passageiros para embarcar. Logo paguei a conta da hospedagem para os dois, que entre as
refeições da véspera e das camas foi de ................................................................................................................................................... Cr$ 20,00

– A distância entre Campinas e Águas da Rondinha, dizem que é de 18 quilômetros, eu porém acho a distância muito mais, talvez uns 25
quilômetros.
– Logo entramos na zona dos campos, o rumo foi de norte-oeste. Às 7 e 30 cruzamos o rio Passo Fundo, na barca sem os passageiros
desembarcarem, o rio é bastante largo, a água dele porém é calma; aquele rio é a divisa dos municípios de Erechim e Sarandi.
– A paisagem é de coxilhas, campos e campinas de criação; lugares de bastante rebanhos de gado, etc ...
– Às 8 horas da manhã chegamos na localidade chamada Rondinha do Campo, divisa entre a zona do campo e a zona do mato. Lugar que
eu já tinha estado à vários anos com o genro Fedele Zanatta, como também outra vez em 194... na volta de Taquaruçu onde tínhamos ido
eu e a Marina em visita da filha Jones Cezarotto. Nesta ocasião encontrei o lugar bastante em adiantado progresso, pois o elemento
totalmente de origem italiano ou germânico, só procura o melhoramento material e moral do lugar, é um prometedor e lindo povoado.
– Aí tomamos café no confortável hotelzinho, que paguei entre os dois ................................................................................................. Cr$ 12,00
– Chegamos nesta linda e fértil vila “Águas de Rondinha”, às 9 horas, depois de percorridos 19 quilômetros.
– No Clube União tomei uma garrafa de limonada gasosa que paguei ..................................................................................................... Cr$ 2,50
– Por frutas e caramelos .............................................................................................................................................................................. Cr$ 3,00
– O ônibus de Sarandi para Constantina chegou atrasado de uma hora, isto é às 6 e 30. Logo paguei as duas passagens até Constantina em
................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 16,00
– A despesa no hotel (almoço) foi de ....................................................................................................................................................... Cr$ 17,00

Saída das Águas de Rondinha para Constantina1
– Às 6 e 30 em ponto partida, depois de pouco tempo principiou a escurecer. O meu estado de saúde teria exigido a estrada em melhor
estado. Eu não via nada fora da carruagem depois das 9, digo 19 horas, porém, compreendia que a estrada não devia estar muito boa, havia
bastantes pedras, raízes, tocos, valos e buracos. Às 19 e 50, finalmente, bastante sacudidos, chegamos em Constantina, onde na estação
rodoviária, encontramos com muito prazer o nosso genro Benjamin Cezarotto, esposo da nossa filha Jones, que nos acolheu carinhosamente
e nos levou em sua casa. A família nos acolheu festivamente, sentimos de que a Jones, devido a uma enfermidade, porém não grave, achavase no hospital, e que felizmente voltaria em casa no dia seguinte, isto nos deu uma salutar alegria.
– Em compensação, tivemos o grato prazer de encontrar aí, a outra filha, a Anita, esposa do genro José Deon, residente a uns 12 ou 15
quilômetros de distância, a qual nos disse que estava aí de uns dias a fim de levar diariamente uma sua filhinha adoentada ao tratamento
de um facultativo médico, porém que estava já na via de melhoramento.
– Como estava bastante cansado e sacudido, às 21 horas fomos a dormir.

21 – Sexta-feira. Às 7 horas estávamos em pé.
– O tempo está bom, desde o dia em que saímos de Caçador em 8 do corrente, choveu somente o dia inteiro em 17 do corrente.
– Às 9 horas, eu e a Marina, acompanhados pelo genro Benjamin, fomos visitar a filha Jones no hospital, que já tinha sabido da nossa chegada
e que bastante sensibilizada nos abraçou alegremente. Para nós, a saúde da filha nos deu boa e regular impressão, pois a encontramos em
pé, visto que felizmente a sua enfermidade não era para acamar-se, ela estava internada, digo semi-interna, devendo sujeitar-se as injeções.
Com nossa bastante satisfação ele me disse que no mesmo dia voltaria para casa.
– Felizmente às 11 horas, a filha Jones chegou em casa.
– Hoje eu e a Marina combinamos de que a nossa partida para Sarandi fosse na 2ª feira, dia 24 do corrente,
– Hoje às 15 horas, a Marina acompanhou a filha Anita até em casa dela, a uns 13 quilômetros de distância, elas foram embarcadas num
caminhão da linha. A Marina diz que estaria de volta somente na segunda e que antes não teria condução para voltar, pois neste caso,
sairemos na próxima terça-feira.

22 – Sábado. Até às 2 da madrugada, quase não dormi, não passei bem. Resolvi tomar um par de Pílulas da Vida, depois peguei no sono e
dormi até às 7 da manhã.
– Com regular bem estar, levantei-me. Depois do café resolvi escrever uma carta ao filho Onésimo em Ponta Grossa.
– Hoje, contrário a que tinha projetado, a Marina voltou da residência do genro Deon, onde tinha ido junto a filha Anita ontem.
– Por despesa hoje ...................................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00

23 – Domingo. Às 8 horas eu e a Marina fomos assistir a Sta. Missa.
– Temos sinais de chuva próxima. De dia faz um calor fora do comum, e de noite o ar torna-se bem fresquinho.
– Às 15 horas, o genro Cezarotto levou-me a visitar o subprefeito local, Sr. Antônio Siliprandi, forte comerciante da vila, que é o III distrito
do município de Sarandi.
– Às 17 horas fui visitar o conhecido amigo e industrialista Ângelo Tesser, um dos mais antigos moradores da localidade.

24 – Segunda. O tempo continua bom. A nossa partida para Sarandi foi determinada para amanhã.
– Junto à Marina fomos visitar a nossa comadre D. Maria Piccolotto e o seu filho Vicente, os quais aceiram-nos cordialmente, sendo nos
oferecido um cálice de ótimo licor, que penhorado aceitei.
– No bar dos irmãos Anziliero, tomei um copinho de bitter Águia ............................................................................................................. Cr$ 1,00
– Por 2 limonadas gasosas com o genro Benjamin ..................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Para as crianças da filha Jones ................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00
– Pelo corte da barba .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
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Constantina - antiga Taquaruçu.

Viagem para Sarandi

25 – Terça-feira. Hoje, logo depois do café, tivemos a grata visita do amigo Florêncio Mognol da Casca, vindo daquela localidade ainda
ontem de tarde.
– Assim que chegou o ônibus da linha Constantina-Sarandi e feita a despedida dos parentes, isto é: da filha Jones, seu marido Benjamin, e
filhos com um adeus, embarcamos, depois de ter pagado as passagens até Sarandi, na importância dentre os dois de ..................... Cr$ 30,00
– Sendo que a viagem até as Águas a fizemos de dia, a estrada não a achei tão ruim como na ida, que foi de noite e bastante escuro.
– A viagem de regresso achei muito mais suave e melhor. Tive a oportunidade de apreciar a interessante zona agrícola cuja terra fortemente
fértil, roçadas imensas de milharais e outras plantações agrícolas que mostram a vontade, a força e a laborosidade dos colonos da próspera
região colonial.
Em Águas de Rondinha
– Nesta vila retornamos às 9 e 30. No Hotel Avenida, por uma cerveja ..................................................................................................... Cr$ 4,00
– Saída às 9 e 50 min.
Chegada em Sarandi às 10 h e 45 min
– Logo na chegada paramos no Hotel Sarandi, dos irmãos Toazza, antigos moradores de Prata do Sul (R.G.S.). Almoço no dito hotel, para
ambos ....................................................................................................................................................................................................... Cr$ 17,00
– Aí encontrei-me com o amigo Afonso Toazza, forte negociante da cidade e filho do meu compadre Ulisses Toazza, da Casca. O amigo
Afonso, pela antiga amizade teve a gentileza de nos convidar para o almoço amanhã, convite que agradavelmente aceitamos.
– Às 13 e 30, depois de nos informar da residência de nossa comadre D. Antônia, viúva De Zorzi. Logo depois de ter percorrido em boa
estrada um quilômetro, encontramos a morada procurada. A nossa comadre, logo que nos viu, ficou muito entusiasmada pelo nosso
aparecimento, veio nos encontrar na área e nos levou em sua confortável morada. Ela, logo nos ofereceu café e bebidas licorosas.
Permanecemos com ela umas 3 horas, tempo que foi bastante para me descansar.
– Sendo que naquela zona eu já tinha estado a vários anos atrás, conhecia um pouco a situação, assim, penhorados, despedimo-nos da boa
comadre Antônia e seguimos rumo a residência do sobrinho Saturnino Gasperin, filho de minha irmã Annetta Dall´Acqua Gasperin, a meio
quilômetro de distância mais ou menos.
– Para encurtar, direi que fomos afetuosamente e cordialmente recepcionados pelo Gasperin e sua brava esposa, os quais não sabiam como
nos festejar.
– Sabendo o casal Eduardo e Sara D´Avoglio, esta última nossa afilhada, filha dos finados Cassiano e Madalena De Zorzi, ex nossos limítrofes
vizinhos lá da Casca de Guaporé (R.G.S.), digo, sabendo da nossa chegada, e tendo suspeita que nos tivéssemos hospedado em casa Gasperin,
às 19 horas apareceram de carrinho em nossa procura! Ficamos surpresos e muito contentes da sua simpática visita. Assim eles nos
pouparam um dia de tempo para nós seguirmos a nossa longa viagem. Às 22 horas, os nossos bons afilhados se despediram.
– Com a cordialidade que distingue o casal Gasperin, nos levaram ao quarto onde encontramos uma confortável e macia cama onde fomos
descansar.

26 – Quarta-feira.
– Bastante descansados, às 7 horas estávamos em pé. Depois de ter tomado café, nós manifestamos a vontade de nos despedir, visto que
também antes de sairmos de Sarandi, nós tínhamos algumas visitas a fazer. O sobrinho Saturnino com a sua digna esposa D. Vitória, queria
que nós parássemos em casa deles mais uns dias, porém, as nossas circunstâncias não deram para contentá-los. Assim, com saudade nos
despedimos penhorados com abraços.
– Na ida na cidade, fomos nos despedir da nossa boa comadre D. Antônia De Zorzi, a qual gentilmente nos acompanhou até na estrada geral,
assegurando-nos muitas boas felicidades e tantas coisas boas.
– Às 11h, já chegávamos em casa do ótimo Afonso Toazza, acompanhados, porém do nosso sobrinho Saturnino, com o qual andei no Hotel
dos Toazza, onde tomamos um aperitivo. Logo, visto que ainda era cedo para o almoço junto ao sobrinho Saturnino, fomos ver o belíssimo
templo da igreja católica da cidade, construído pelo hábil arquiteto, Sr. Ângelo Fontanive, italiano residente em Bento Goncalves (R.G.S). Na
ocasião aproveitamos de apreciar um lindo sermão de um padre capuchinho.
– Às 11 e 50 estávamos no Hotel Sarandi, onde tomamos um aperitivo e onde veio me buscar para o almoço o prezado amigo Toazza,
conforme convite de ontem.
– O almoço foi além do esperado, os pratos de saborosas iguarias foram magnificamente servidos. O vinho também foi saboroso e ótimo.
No final uma xícara de insuperável e bom café.
– Às 12 e 50, agradecendo ao ótimo Afonso e sua digna esposa com um cordial abraço e augúrios, nos despedimos agradecendo.
– Sendo que a partida do ônibus para a cidade de Carazinho era às 14 e 35 e tendo as nossas malas depositadas no Hotel Sarandi, aí pertinho
do negócio de Afonso Toazza, fomos e aí encontrei o sobrinho Saturnino, com os quais tomamos um copo de ótimo vinho nacional muito
bom.
– Às 14 e 20 chegou o ônibus da linha para Carazinho. Na estação rodoviária, pagas as passagens até Carazinho, para ambos na importância
de .............................................................................................................................................................................................................. Cr$ 32,00
– E pagas as despesas no hotel na importância de .................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Com a despedida dos parentes e amigos, às 14 e 30 embarcadas as nossas 3 malas, tomamos assento no confortável veículo, e adeus.
Partida de Sarandi para Carazinho
– Saída de Sarandi às 14 e 30. O percurso até em Carazinho de mais ou menos uns 53 quilômetros, é de estrada antes boa do que ruim.
– Às 16 e 15 min chegávamos na bela e industriosa cidade Carazinho. Cidade de grande movimento e de feição alegre.
– Logo vi o letreiro de: Hotel Rosa, onde fomos com as nossas malas, cujos portadores cobraram-nos ................................................. Cr$ 3,00
– À proprietária do albergue perguntei se conhecia o Sr. Valmir Daniel; a dita senhora diz que não o conhecia, mas que era bom nós pegarmos
um chofer de auto de praça, que o teria conhecido e pelo preço de 10 cruzeiro nos levaria em casa do procurado, o qual é nosso neto, sendo
que casou com nossa neta Maria, filha de nosso genro Maximino Busato de Caçador (St. Catarina). Antes de procurar o auto, mandei vir uma
cerveja que tomamos e que custou ............................................................................................................................................................ Cr$ 4,00

– Depois de meia-hora o auto nos desembarcava na frente do neto Sr. Daniel. Despesa do auto ........................................................ Cr$ 10,00
– Ouvindo o ruído do auto, a Maria, nossa neta, apareceu na porta de um confortável aposento, a qual com agradável surpresa nos convidou
alegremente a entrar.
– Sentimos em saber que o seu marido Walmir estava ausente, que não voltaria até amanhã.
– Às 21 horas fomos a dormir. A cama bem macia ajudou-me a pegar no sono.

27 – Quinta-feira. Às 7 da manhã, já em pé e bem descansados, perguntei a neta se tivesse regressado de noite o seu marido. Sentimos
bastante a sua ausência, e não poder dar-lhe o nosso adeus.
– A boa neta nos tratou muito fidalgamente, mandou arrumar um auto, sabendo que nós seguiríamos para Passo Fundo neste dia.
– Depois do café chegou o auto que o cunhado da Maria arrumou para nos levar e as malas na estação rodoviária.
– Às 8 e 40, com um abraço e recomendação ao seu marido Walmir, nos despedimos finalmente da nossa boa neta Maria, embarcados
seguimos para a estação. Logo consegui as passagens até passo fundo para ambos na importância de .............................................. Cr$ 28,00
Saída de Carazinho para Passo Fundo às 9 horas
– Depois de mais ou menos duas horas, percorridas em boa e cômoda estrada, sendo o ônibus bastante confortável. Às 11 e pouco
chegávamos na cidade serrana Passo Fundo.
– Logo procuramos o Hotel Nacional, antigo Roma. Pelo portados das malas ......................................................................................... Cr$ 5,00
– Pelo almoço para os dois ........................................................................................................................................................................ Cr$ 16,00
– Mais para ½ garrafa de vinho para o almoço .......................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Sendo que na cidade temos o sobrinho José de Maman que tencionamos visitar, pedi ao proprietário do hotel, Sr. Reolon, se podia deixar
depositadas as nossas 3 malas no seu hotel, o qual anuiu de bom grado.
– Conforme já previamente tinha arrumado o endereço do parente De Maman, em pouco tempo o encontramos na rua Fagundes dos
reis,371, prospiciente2 na Praça da República, onde chegamos as 14 horas.
– Não encontramos o José em casa, mas a sua digna esposa, quando soube que nós éramos tios do seu esposo, fez empenho a fim de que
entrássemos sem cerimônia em sua casa. Feito que aderimos ao convite.
– Fiquei sentido e decepcionado em não encontrar o neto José 3, pois fazia bastantes anos que nós não se víamos. Porém, a sua esposa, nos
assegurou que ele voltaria de tarde de Vacaria, onde tinha ido de auto.
– A patroa quis nos oferecer um cálice de ótimo licor que tomei.
– Aí, o De Maman com a sua família, composta além do casal, tem duas únicas filhas mocinhas.
– Às 19 horas tivemos o prazer de abraçar o nosso neto que naquela hora chegou da sua viagem de Vacaria, o qual mostrou alegria em nos
encontrar em sua casa. Depois de uma hora de palestra despedimo-nos e fomos dormir. A nossa intenção é de amanhã embarcar para
Casca.

28 – Sexta-feira. Contrariamente ao nosso projeto de hoje seguir para a Casca, tivemos que abandonar aquela ideia, pois por falta de
condução temos que permanecer ainda um dia nesta cidade, assim deu para descansar ainda mais um pouco.
– De noite manifestamos o desejo de ir visitar a nossa afilhada Marina Da Ross Micheletto, esposa do ex-hoteleiro Sr. Albino Micheletto;
então o neto José nos levou de auto. Na ocasião, a afilhada Marina nos disse, que na ocasião do regresso de Guaporé, que não fossemos
parar em outras casas, mas sim em casa dela, feito que prometemos de fazer.
– Às 20 horas o De Mamam nos veio buscar.

29 – Sábado. Às 6 horas levantamos e sendo que o ônibus da empresa Bresolin & Cia sai daqui para Guaporé às 7 e 40, a D. Emília, esposa
do José, nos aprontou depressa o café, e depois de agradecer a gentil família De Maman, penhorados nos despedimos, mas o bom José quis
mais uma vez mostrar a sua bondade e nos levou até na estação rodoviária no auto dele. Aí com um apertado abraço nos separamos.
– Pela passagem de P. Fundo até em Vila Casca, entre ambos ................................................................................................................. Cr$ 44,00
Saída de Passo Fundo para a Casca às 7 h e 45 min
– Chegada a Vila Marau às 9 horas da manhã.
– Chegada na Casca às 9 e 50 min.
– Logo da chegada a Casca, tomamos hospedagem no Hotel familiar do amigo Sr. Segundo Viccari.
– Depois do almoço, a Marina, tendo que visitar a viúva D. Rosa Meneguzzi, moradora na vizinhança da vila, por alguns recados que devia,
às 14 horas ausentou-se.
– O compadre Ulisses Toazza, sabendo da nossa chegada, veio-nos saudar e depois teve a bondade de nos convidar para o almoço amanhã.
– Às 15h, tendo que levar um recado ao Sr. Vasco Fidler, negociante da vila, fui sendo aceito eu, com carinho pelo Sr. Fidler.
– Em seguida, fui visitar o amigo Augusto Provenzi, negociante, também de Casca.
– Fui em casa de Sílvio Ferraresi, onde lhe entreguei uma carta que lhe envia o seu filho Olímpio, de Caçador.
– Como estava hospedado no Hotel Viccari, fui dormir às 21horas, sendo que amanhã é a solenidade de Domingo de Ramos, e as funç ões
interminais, pretendo assistir a Sta. Missa, a primeira, sendo a mais breve.

30 – Domingo de Ramos. Assisti à missa da 8h. Ao meio-dia, conforme convite, ontem, do compadre Toazza, eu e a Marina fizemos-lhe
companhia ao almoço.
– De tardezinha, fui visitar os amigos da vila. Isto é: viúva Genoveva Maccarini, André Quarenghi, Afonso David, viúva e filhos Bonamigo, José
Battistella, Severino Bonamigo, Evaristo Mantovani e o Rev. Pe. E Amianti.

2

Neste caso Ângelo utilizou uma palavra em italiano: Prospiciente – diante de / que dá vista para.

3

José De Maman, filho de Antônio Josué de Maman e de Ângela Dall´Acqua, irmã de Ângelo.

– Sendo que hoje, depois das saudações com o amigo e afilhado Pedro De Zorzi, sabendo que nós tencionávamos de ir visitá-lo, então
rumamos e às 15 horas dávamos entrada em sua casa, sendo aceitos com cordial alegria. Pela cavalheiresca aceitação lhe ficamos
penhorados. Às 21h, fomos dormir. Despesa no Hotel Viccari ................................................................................................................ Cr$ 25,00
Partida de Vila Casca às 14 horas

31 – Segunda-feira Santa. Depois de ter tomado café, nos despedimos do estimado afilhado De Zorzi e seguimos a poucos centenares de
metros, até a casa do nosso compadre Clemente Longo, que achamos em casa com a sua família, o qual convidou-nos a entrar em seu
confortável aposento, onde logo foi buscar um litro de vinho de sua produção. Depois do almoço, agradecidos seguimos caminho.
– Chegando em frente a nossa ex casa, fomos visitar o nosso comprador, que nos aceitou cordialmente. Depois de meia-hora de parada e
tendo nos oferecido um copinho de cachaça, agradecidos seguimos rumo ao amigo Florêncio Mognol, que nós deixamos em Constantina.
– Em casa [de] Mognol, a patroa D. Glória, fez-nos alegre recepção, ficou sentida de não estar em casa seu marido, nosso amigo Florêncio.
Quis, entretanto, oferecer-me um copo de vinho, que tomei agradecendo.
– Às 17 horas, chegamos em casa do nosso sobrinho Luís, filho do meu finado irmão Luís Dall´Acqua e de Regina Faccin Dall´Acqua, nossa
cunhada e comadre, os quais ficaram bastante contentes pela nossa chegada. O sobrinho Luís nos ofereceu logo um copo de vinho, que
aceitei.

Regina Faccin e Luís Matheo
Dall´Acqua (irmão de Ângelo)
Fonte: acervo Dall´Acqua

A casa de Luís Dall´Acqua a qual Ângelo se refere.
Hoje, já reformada, é habitada por Silvino Dall´Acqua,
neto de Luigi.
Fonte: acervo Dall´Acqua

– Eles manifestaram a intenção a fim de que a nossa parada ali fosse de alguns dias, porém nós se livramos de tal, dizendo [que] ficaríamos
junto a eles até o dia seguinte e que teríamos aproveitado da primeira da primeira oportunidade de alguma condução, para seguirmos até
Evangelista, onde teríamos parado uma noite em casa da filha Inês Zanatta.

– Despesas durante o corrente mês:

1

Limonada

3,00

17

Em Lajeado Grande, para a filha Estér

"

Gravata preta no Biasi

4,00

18

Por um emplastro

2,50

"

“Noite Ilustrada”

1,50

19

Novamente em Jacutinga, 1 garrafa de cerveja

5,50

"

Corte de barba

2,00

"

Licor a neta Lucinda

2,00

"

2 garrafas de vinho com o Plínio

5,00

"

Pelo corte da barba

1,50

"

Por balas para as crianças

2

Por 2 tripadas

"

Por uma garrafa de vinho

"

Entreguei à Marina

3

100,00

2,00

"

Condução de Jacutinga as Águas de Rondinha

42,00

12,00

20

Em Campinas, refeição e cama por 2 pessoas

22,00

3,00

"

Em Águas de Rondinha almoço para 2

17,00

20,00

"

2 passagens ônibus das Águas até Constantina

16,00

Para a Clara de presente

5,00

21

"

Ao portador de malas

2,00

"

Entreguei a Marina

"

“

2,00

"

Por despesas a Marina

4,00

14,00

24

Por 2 limonadas gasosas

5,00

2,00

"

Por corte da barba

1,00

20,00

"

Por doces para crianças da filha Jones

2,00

Por caramelos em Águas

4,00
10,00

"

Por 2 refeições com Maximino

"

Por 2 refrescos

"

Livro “A viagem a Aurora do Mundo”

"

Lápis com borracha

1,00

25

"

Cerveja com Ermindo

5,00

"

2 passagens de ônibus Constantina a Sarandi

30,00
17,00

Por um aperitivo

1,00

"

Mais para a Marina

5,00

"

5

2 garrafas de vinho com o Plínio

5,00

26

6

1 quilo de bananas

2,00

"

Por almoço de 2 pessoas no Hotel Sarandi
Para as crianças do sobrinho Saturnino em
Sarandi
Duas passagens de Sarandi até Carazinho

"

Corte da barba

2,00

"

Pelo porte das malas

4,00

"

Cerveja com Plínio

5,00

"

Por uma cerveja no Hotel Rosa

4,50

"

Por 2 sorvetes

2,00

"

Do hotel até o Daniel de auto

10,00

"

2 dúzias de alfinetes de gancho

1,00

"

Uma cerveja no Hotel Rosa
Pelo portador de malas

2,00
32,00

5,00

"

De presente para a Clara

10,00

27

7

Caramelos

1,00

"

2 passagens de ônibus de Carazinho - P. Fundo

2,00

"

½ garrafa de guaraná

2,00

"

Por um aperitivo e balas

2,00

"

2 bitter Águia com Maximino

"

2 passagens trem de 1 até Erebango

8
"

28,00

2,00

"

Por um n do “Correio do Povo”

1,00

182,00

"

Pelo portador de malas até no Hotel Nacional

5,00

Portador de malas

5,00

"

No dito hotel por dois almoços

Por 1 garrafa de gasosa

2,00

"

Por uma gasosa

2,50

"

Por caramelos

3,00

28

No Café Elite, um cafezinho

1,00

"

De condução de auto

20,00

"

Por outro “Correio do Povo”

1,00

2,00

"

Pelo corte de barba e cabelo

6,00

22,00

"

Por bananas

7,00

29

5,00

"

Por frutas

2,00

0,80

"

Por um aperitivo

1,00

1,00

"

2,00

10
"
"
"
11
"
"

1 lápis com borracha
2 passagens de Erebango até
Jacutinga
Para despesas da Marina
Portador de malas em Erebango
Em 4 irmãos, no hotel, por 2
cafezinhos
Por 1 caderno xadrez

Duas passagens de Passo Fundo até Vila Casca

0,60

30

17,00

"

Por caramelos em Vila Maria
Na vila Casca, 1 garrafa de cerveja na estação
rodoviária com meu compadre Ulisses Toazza
Por uma esmola

16,50

2,00
44,00

"

Um refresco
Em 4 irmãos, Hotel Brasil, 2 camas e
2 almoços
Em Jacutinga, uma gasosa

4,50

"

Por um caderno

1,00

"

Pelo portador das malas

2,00

"

Por 2 copinhos de bitter Águia

2,00

Uma cerveja no Hotel Brasil

5,50

31

Hospedagem no Hotel Viccari

20,00

Pelo corte da barba

1,50

Em Petit Paris, por doces

5,00

"

12
"
14

5,00
1,00

930,40

Abril – 1947
1 – Terça-feira Santa. Hoje, a minha ex fratura incomoda-me.
– A minha esposa Marina, sendo que tencionou visitar a família do nosso compadre Leopoldo Domeneghini, convidou-me para ir junto,
porém sendo a estrada que vai à casa dele bastante ruim, e a rampa com infinidade de pedras soltas e achando-me indisposto, deixei de a
acompanhar, a encarreguei, porém, de passar-lhes as minhas desculpas, ficando eu descansado em casa do sobrinho Luís (Giggieto).
– Nesta data, entreguei ao mesmo a carta que lhe envia o seu irmão, José, de Jacutinga.
– ÀS 15 horas fomos visitar a família Paier, a qual quis nos oferecer um café com pão e queijo, pelo que lhe ficamos agradecidos.
– Às 17 horas, sendo que o Sr. Raffainer, filho do saudoso meu amigo Pergentino Raffainer, de Guaporé, com a sua caminhonete seguia para
Guaporé, lhe pedimos se podia nos levar até Evangelista, naturalmente pagando a condução, diz que sim. Então, penhorados agradecemos
ao sobrinho e sua mãe Regina e família e seguimos para Evangelista.
Para a vila de Evangelista
– Às 17 e 40 chegamos em Evangelista, ex Mauá. Pedi ao Sr. Raffainer quanto custava o favor da condução. Ele, muito bom, igual ao falecido
pai, seu genitor, diz que não custava nada. Muito obrigado! Logo procuramos a parada da filha Inês, onde, com surpresa nos acolheu muito
afetuosamente, como mostrou também o seu marido Fedele. Em seguida, com o mesmo, fomos no Hotel Fincato, onde mandei vir uma
garrafa de cerveja, a .................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Depois do jantar, e de acordo comigo, a Marina deu de presente à filha Inês .................................................................................. Cr$ 100,00
– Sendo que amanhã tencionamos seguir para Guaporé, e o ônibus da Empresa Mantovani de Casca cruza nesta vila às 7 horas da manhã,
então, às 20 e 30 fomos descansar.
Saída de Evangelista para Guaporé
2 – Quarta. Depois da despedida, às 6 e 45, da filha Inês e seu marido, seguimos para a estação rodoviária, onde tiramos as passagens. Entre
as duas [passagens], até Guaporé, paguei ................................................................................................................................................ Cr$ 26,00
Chegada a Guaporé às 9 horas
– Às 10 horas, fui ao Café, onde mandei vir uma xícara de cafezinho. Enquanto saboreava o tal líquido, me vi, com surpresa, abraçado pelo
velho amigo Cor. Agilberto Maia, ex-prefeito do município de Guaporé por vários anos, com satisfação geral da população do município.
Paguei pelo cafezinho ................................................................................................................................................................................. Cr$ 0,60
– Às 10 e 30 chegou o carrinho [charrete] do genro Astolfi, da Linha Terça-geral, guiado pela sua brava filha Elsa. Embarcados, seguimos
rumo sua casa, onde nos fizeram, afetuosas acolhidas.
– A filha Itália nos disse que a nossa parada em casa deles deveria ser por bastante tempo e não fazer como a última vez que nós estivemos
aí. Em vista da cordial solicitude, respondemos afirmando o seu desejo.

Este é o carrinho ou carretinha ao qual Ângelo se refere. Nesta imagem de 1945 aparecem alguns filhos do casal José e Itália Astolfi indo para a escola.
Da esquerda para a direita: Elsa, Bruno, Evaldo, Renato, Maria, Carmen, Ornela e Clara Astolfi. Fonte: acervo Dall´Acqua

3 – Quinta. Hoje, expedi de Guaporé, ao genro Luís Busato, um telegrama, comunicando-lhe a nossa feliz chegada a Guaporé. O tal despacho,
de 11 palavras, custou-me .......................................................................................................................................................................... Cr$ 3,60

5 – Sábado. Hoje tive a agradável surpresa de ver chegar aqui no Astolfi o velho amigo russo, mascate, Sr. André (o Barbeta), que, depois
de um abraço, convidou-me para amanhã fazer-lhe companhia para comer tripas no Hotel do Comércio em Guaporé, convite que aceitei de
bom grado.
– O tempo hoje está ameaçando de chover.

6 – Domingo de Páscoa. Durante a noite choveu um pouco.
– De acordo com o convite do Sr. André Russo, o mascate, aproveitei do carrinho, e com a gentil neta Elsa segui para a cidade, pois a estrada
estava molhada e com regular camada de barro.
– O Sr. André está hospedado no Hotel Gaspar, onde o encontrei alegre da minha chegada. Podia ser as 8 horas quando entramos no Hotel
do Comércio, onde fomos a saborear as magníficas tripadas otimamente bem preparadas.
– Às 9 horas assistimos a Sta. Missa solenemente cantada, pois era o dia de Páscoa.
– As 10 e 15, com o mesmo Sr. André, convidado por mim, fomos tomar no Café um cafezinho que paguei ......................................... Cr$ 1,40
– Às 10 e 40 encontrando-me novamente com a jovem Elsa, ela diz que querendo, podia já embarcar no carrinho, o que fiz.
– Chegando em casa Astolfi depois do meio-dia, escrevi uma carta ao filho Onésimo em Ponta Grossa.

7 – Segunda. A noite passada choveu durante duas horas.
– Às 10 horas apareceu o sol meio nublado.

9 – Quarta. Hoje a Marina descobriu de que o meu casaco marrom de casimira, não se encontrava na mala. Ela preocupada, como eu
também, não podia adivinhar onde o tivesse esquecido, fazendo mil suposições, todas erradas.

10 – Quinta. De a pé, às 10 horas andei na cidade, onde no correio, postei uma carta ao afilhado Pedro De Zorzi, a fim de se possível, me
arrumar 4 quilos de sementes de alfafa, para na ocasião de nosso regresso para casa, leva-la, sendo encomendadas pelo filho Onésimo.
– No correio comprei selos por ................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Por bananas encomendadas pela Marina ................................................................................................................................................ Cr$ 2,00
– Por um sorvete ......................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00
– Por 4 cafezinhos com amigos ................................................................................................................................................................... Cr$ 1,20
– Por uma cerveja ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 4,50
– Por uma dúzia de envelopes comerciais .................................................................................................................................................. Cr$ 2,40
– Pelo corte da barba .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50
– Às 14 horas, apresentei-me ao amanuense na Delegacia de Polícia, Sr. Jacy, a fim se tivesse chegado de Porto Alegre a minha espingarda.
A resposta foi negativa, mas disse-me que já tinha sido despachada da Capital, e que logo que chegasse me teria avisado!
– Às 14 e 30, segui na Prefeitura, onde apresentei-me ao Tesoureiro, Sr. [Oswaldo] Ribeiro, para ver se podia receber as mensalidades da
minha aposentadoria, sendo que o meu crédito era dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. Logo o zelante empregado
apresentou-me as 3 folhas de recibos que assinei, recebendo imediato a importância de Cr$ 888,00, sendo a mensalidade de Cr$ 296,00.
Agradeci e saí alegremente.
– Em seguida, segui ao domicílio do Cor. Agilberto Maia, para cumprimentá-lo, porém, estava ausente.
– Do conhecido mascate, velho amigo, digo velho, pois tem de idade 94 anos, comprei dois pacotinhos de sementes de verdura que custaram
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,70
– Por pequenas despesas de Marina no negócio de Astolfi ...................................................................................................................... Cr$ 4,00
– À noite recém passada fez bastante frio. Já se aproxima o inverno.

Viagem à Linha Colombo

13 – Domingo. Desde de manhã o tempo se apresenta com aspecto lindo, fresquinho, com o firmamento azulado e claro.
– Às 8 resolvi dar uma passeada na Linha Colombo e visitar o amigo que desde muito tempo não vejo, o Sr. Battista Ortolan. Assim, na
ocasião que o ônibus da linha Guaporé-Muçum cruzava, aproveitei e embarquei. O amigo Ortolan aceitou-me cordialmente e, para o meio
dia, convidou-me ao almoço, junto com a sua família.
– Na venda dos irmãos Damian, convidei o amigo Ortolan para um copo de cerveja: ............................................................................. Cr$ 5,00
– Caramelos ................................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00
– Às 16 horas estava de volta no Astolfi. De condução, ida e volta ........................................................................................................... Cr$ 5,00

14 – Segunda. O tempo corre bem. De noite, de manhã e de tarde, temperatura fresca e, de dia, calor.
16 – Quarta. Durante o dia, o calor continua bastante intenso. De tarde, dá algum sinal de rompimento breve.
17 – Quinta. Podia ser 5 h da madrugada quando acordei [dei-me conta] que estava chovendo, porém, quando às 7 levantei-me da cama,
suspendeu. Sendo que às 14 h principiou novamente e continuou o restante do dia.

19 – Sábado. Já as estradas enxutas, às 15 horas resolvi dar uma chegada em Guaporé, embora esteja a uns 2 quilômetros, mais ou menos,
de distância; a estrada é boa e quase não tem subidas. Assim, a pé, segui para a cidade.
– Na Tipografia Ipiranga, do Sr. Puperi, encomendei 100 bilhetes de visita, com o meu nome e endereço atual.
– Por um corte de barba .............................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50
– Por uma limonada .................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50
– Por um telegrama ao genro Luís, em P. Grossa, na ocasião que depois de amanhã vai fazer anos. O telegrama, de 12 palavras, foi assim:

Luís Busato – Ponta Grossa – Paraná. Parabéns teu auspicioso aniversário natalício. Salve!
[ass.] Marinangelo

Sendo de 12 palavras a 20 cts. Corresponde a Cr$ 2,40 e com um cruzeiro de taxas, importa .............................................................. Cr$ 3,40
– Às 17h, estava de volta, em casa.

20 – O dia abriu lindo e bastante frio.
21 – Segunda. Hoje, dia feriado sendo a Comemoração da execução do mártir da Inconfidência, o Tiradentes.
– Nesta data, escrevi uma carta aos irmãos Schena, meus netos 4 João, José e Ângelo, na Itália, Belluno, em La Valle Agordina.

22 – Hoje, mandei registrar no Correio de Guaporé, para o filho Onésimo, um pacotinho de sementes de cebola, para Ponta Grossa, sob o
registro n.º 1008, pelo que paguei ............................................................................................................................................................. Cr$ 0,80

23 – Quarta. De tardezinha, fui fazer na cidade as práticas da confissão com o P. Vigário Quintílio Costini, sendo que a comunhão será para
amanhã, às 7 horas. Postei no correio local um livro ao meu endereço em Ponta Grossa, com o título de “A Aurora do Mundo” 5, sem registro.
Paguei em selos ............................................................................................................................................................................ Cr$ 0,60
– E mais uma carta que escrevi em 21 do corrente, endereçada ao meu sobrinho João Schena, em La Valle Agordina (Itália), sob o n.º de
registro 1025, sendo que estava com excesso de peso, sendo a tarifa das cartas abaixo de 20 gramas, Cr$ 2 e quarenta centavos. Paguei
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Por um bitter Águia, no Hotel Gaspar ...................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Por uma esmola ....................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00
– Por caramelos ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,50

24 – Quinta. Sendo que hoje tenho que seguir para a cidade meio cedo, às 6 horas estava em pé e segui a fim de poder assistir a Sta. missa,
mas quando cheguei na porta da igreja, o povo saía, pois não tive tempo para chegar a tempo e assistir ao Santo ofício.
– Entrei igualmente na igreja e, depois de uma meia hora, consegui o Sacramento da Eucaristia.
– Às 8 h segui no Hotel Gaspar, do Sr. Frederico Dal Pra, onde tomei um café preto, que paguei .......................................................... Cr$ 0,80
– Por um pacotinho de sementes de repolho ............................................................................................................................................. Cr$ 0,70
– Em seguida, andei na Tipografia Ipiranga, onde fui retirar o pacote de 100 bilhetes de visita, que paguei ....................................... Cr$ 20,00
– Comprei 2 laranjas de umbigo .................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
– Às 9 horas, estava de volta no Astolfi.
– Sendo que a Marina, estando na dúvida de que o nosso afilhado Pedro De Zorzi, da Casca, não pudesse arrumar as sementes de alfafa,
conforme encomenda por carta há poucos dias, e chegando a saber que um colono desta linha tinha em poder vários quilos de ditas
sementes e que as teria à venda, então ela encomendou que o dito colono nos trouxesse uns 4 quilos, cujo preço era de vinte e cinco
cruzeiros. Assim, no mesmo dia, as recebemos ..................................................................................................................................... Cr$ 100,00

25 – Sexta. Às 14 horas, andei na cidade e, na barbearia mandei-me cortar a barba e cabelos, que paguei ........................................ Cr$ 4,50
– Na estação rodoviária, por uma cerveja .................................................................................................................................................. Cr$ 4,50
– Por um n.º do Correio do Povo e um refresco, Cr$ 1,60

26 – Sábado. Nada de importância... De tardezinha, fui na venda do vizinho Berto Ticiani, onde o acompanhei em uma partida de “scopa”6;
bebida no jogo ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 0,80

27 – Domingo. Hoje, às 8 em ponto, no Hotel Gaspar, de Frederico Dai Pra, por um rico prato de tripas, otimamente preparadas, com um
copo de bom vinho ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 6.00
– Por uma esmola na igreja, durante a missa .............................................................................................................................................. Cr$ 1,00
– Por laranjas compradas ............................................................................................................................................................................ Cr$ 2,00
– Durante o dia inteiro, o calor foi enorme e, depois das 23 horas, a atmosfera abaixou sensivelmente, tanto que tive que adicionar na cama
outro acolchoado que estava à minha espera.

28 – Segunda. O dia foi de grande calor. Teremos brevemente a chuva.
29 – Terça. Conforme a previsão de ontem, hoje amanheceu chovendo. A chuva continuou a cair até às 17 horas, depois suspendeu.
30 – Quarta. Às 3 h da madrugada, meteu-se novamente a chover, até amanhecer. Hoje, marcamos, eu e a Marina, que o dia de nossa
partida para o norte, será no dia 2 (sexta-feira), do próximo mês de maio. Então, sendo o último dia do mês, vamos preparar e arrumar as
nossas malas, para que estejam prontas depois de amanhã.
– Tendo as nossas duas malas dimensões pequenas para caber as nossas coisas, aumentadas, assim, de um caixão que nos favoreceu o
genro Beppi, o converti, mais ou menos, em outra mala, assim colocamos os nossos trastes e indumentária com mais folga.
– De tarde, embarcado no carrinho, fui à cidade, apresentei-me na Delegacia, outra vez, a fim de saber se tivesse chegado de Porto Alegre
a minha espingarda. A resposta foi negativa. Paciência! Já posso considerar que ela, para mim, está perdida. Segui, às 16 horas, na Prefeitura,
a fim de saber se podia receber a aposentadoria correspondente ao mês de abril. Logo que me apresentei ao Tesoureiro da Contadoria, Sr.
Oswaldo Ribeiro, apresentou-me a folha, recibo que assinei e, fato imediato, recebi a relativa importância do dito mês, agradecido retireime. Depois fui na posta [correio], onde postei uma carta ao neto Franco Camerini, de Novo Hamburgo.

4

Dall´Acqua considerava os filhos de suas irmãs e irmãos como netos.

5

Viagem à Aurora do Mundo”, de Érico Veríssimo.

6

A escopa (conhecida também pela variante gauchesca escova) (em italiano scopa) é um jogo de cartas (baralho) de origem italiana, introduzido no Brasil
pelos imigrantes italianos no início do século XX. Fonte: Wikipedia.org

– Despesas durante o mês de abril de 1947:
1

2,00

22

Registro um pacotinho sementes cebola ao Onésimo

0,80

1,00

23

Pelo registro de uma carta à Itália

4,00

“

Para a gurizada de Gigetto
Para corte de barba em
Evangelista
Para os pequenos da filha Inês

2,00

“

Por bebida

2,50

“

Para um aperitivo em Evangelista

1,00

“

Por caramelos

1,50

“

Por uma cerveja no Hotel Fincato

Por um café

0,80

“

A Marina deu de presente à Inês

Por uma cerveja na estação rodoviária

4,50

2

Por uma gasosa no Fincato

“

Por um aperitivo no Fincato

“

2 conduções até Guaporé

32,00

“

Por uma cerveja no Ticiani

3
4

Telegrama à Luís Busato em P.G.
Por uma carta registrada ao filho
Vitorino
Por uma carta à filha Gelsomina

“

“

5,00

24

100,00

“

4,50

20

Por 900 gramas de favos de cera

21

Palestra no telefone da neta Elsa com o Sr. José
De Maman de Passo Fundo.

5,00

22

Por ½ dúzia de envelopes de luxo

3,60

“

1,40

24

0,40

“

Por 4 quilos de sementes de alfafa

0,70

Por sementes de repolho

1,20

“

Por sementes de repolho

4,50

6

Por 2 cafezinhos com o Barbetto

1,40

25

Pelo corte de cabelos e barba

0,60

“

Por selos no correio

1,00

“

Por um número do “Correio do Povo”

1,00

“

Por uma esmola na igreja
Por um aperitivo na estação
rodoviária
Por selos no correio

1,00

“

Por um bitter Águia

5,00

1,50

26

Por uma cerveja

1,50

5,00

“

Por um sorvete em Guaporé

0,80

“

Por bananas à Marina

2,00

“

Por jogo no tressette

2,50

“

Por um sorvete

1,00

“

Por uma limonada gasosa

2,00

“

Por 4 cafezinhos

1,20

27

Por laranjas

6,00

“

Por uma cerveja

4,50

“

Por um prato de tripas

1,00

“

Por uma dúzia de envelopes

2,40

“

Por uma esmola

“

Pelo corte da barba

1,50

“

Por fazenda para camisa no Astolfi

2,00

“

Por sementes de verduras

1,70

“

Por laranjas de umbigo

1,00

“

Para a minha esposa

4,00

“

Por um aperitivo

9,00

Por um Bitter Águia
Passagem de ida e volta à Linha
Colombo
Por caramelos na Linha Colombo
Por uma cerveja na Linha
Colombo
Pelo corte da barba em Guaporé

1,00

“

3 tubos de Pílulas da Vida na casa comercial do Astolfi

30,00

5,00

“

Por uma tesoura Mundial

20,00

1,00

29

Entreguei à Marina

5,00

30

2 ½ metros de tecido para forro

1,50

“

Por uma fotografia de P. Grossa no fot. ......

“

Por uma limonada em Guaporé

2,50

“

Por uma garrafa de cerveja no Ticiani

“

Por um telegrama a Luís Busato

3,40

4

“
10

11
13
“
“
19

2,00

Por bitter Águia no Astolfi
Por 100 bilhetes de visita na Tip. Ipiranga

16,00
4,60
3,00
1,00
20,00
100,00

36,00

6,00
20,00
4,50
519,50

Maio - 1947
1.º – Quinta-feira. Hoje, ocorre, felizmente, o nosso LIIº (52º) aniversário de casamento, efetuado na igreja Matriz de Bento Gonçalves (Ex.
D. Isabel), no Estado do Rio Grande do Sul, sendo oficiante o Rev.º Pe. João Menegotto, vigário daquela paróquia, solenidade que se efetuou
no dia 1.º do mês de maio de 1895.
– Sendo que em 1.º de maio de 1945, houve com grande solenidade os festejos das nossas Bodas de Ouro, presentes 13 filhos dos 15 vivos
(deixaram de vir à festa, por força maior, duas filhas). Se apresentaram, convidados, grande número de parentes, até de grande distância.
– A dita solenidade foi feita na ex nossa residência, sendo celebrada, em casa, uma Sta. Missa em ação de graças, assistida por grande
número de convidados. Na ocasião, houve churrasco e bebidas à vontade.
– Sendo que amanhã faz exatamente um mês de permanência em casa Astolfi, onde fomos tratados, por toda a família com provas de afeto
e carinho, hoje com a Marina resolvemos de comunicar-lhes de que nossa parada em sua confortável morada ia se acabar e que amanhã
nós estaríamos nos despedindo, pois que não devíamos nós abusar por mais tempo de sua hospitalidade. Eles protestaram, manifestando
[desejo] para nosso prolongamento em sua casa e tantas coisas. Porém, a nossa vontade foi irremovível.
– Assim, resolvemos que a Marina, amanhã, em Guaporé, embarcasse no ônibus da empresa Bresolin, pois ela devia, por negócio, parar, na
ida, em casa da filha Inês na vila Evangelista, e eu, também amanhã, de Guaporé, embarcaria às 15 e 30, no ônibus da Empresa Mantovani,
e iria acompanhando nossas malas até à vila Casca, onde esperaria minha esposa.
– A pedido, dei hoje à Marina a importância de ....................................................................................................................................... Cr$ 50,00

2 – Sexta-feira. Saída da família Astolfi e partida de Guaporé para Casca.
– A Marina, embarcada no carrinho em companhia de sua fila Itália, depois da despedida, e agradecida a família Astolfi, seguiu para Guaporé,
a fim de, as 8 horas, embarcar no ônibus da empresa Bresolin e ir até Evangelista onde ia parar um tempo em casa da filha Inês.

– De passagem a Marina pagou até Evangelista ....................................................................................................................................... Cr$ 13,00
– Entreguei a mesma .................................................................................................................................................................................. Cr$ 7,00
– Aqui devo dizer que quando ontem eu e a Marina projetamos de sair, a Marina de manhã com Bresolin e eu de tarde às 15 e 30 com
Mantovani, somente a filha Itália estava presente, e nós, esquecidos, não avisamos os demais da casa. Como também a filha pensava, que
certamente os de casa estavam cientes de nosso projeto. Assim a Itália, consciente de que eu teria ficado em sua casa, não se despediu de
mim, de fato agiu corretamente.
– O que aconteceu? O neto Mário, com boa intenção, pensando (ele e os demais da casa) que eu esperasse o ônibus de Muçum, para ir
também em Guaporé e seguir a viagem para a Casca com a sua vovó, e eu, ignorando a sua intenção, aliás plausível, quando chegou o dito
ônibus, sem eu saber, o mandou parar, e o Beppi, pai dele, embarcou as malas. Eu pensava que o Mário tivesse mandado parar o ônibus
por conta dele, mas quando vi as minhas malas embarcadas e o Mário chamando-me que fosse, que o chofer tinha pressa, então eu ........
feito pateta, vi o equívoco, e nem tive tempo de dizer-lhe do caso como tínhamos combinado com a sua mãe; me vi na contingência di fare
buona cera a cativa fortuna7 e ..... contra vontade, despedir-me depressa de casa, com o Beppi e o neto Mário, e adeus Linha Terça.
– Na viagem daqueles 3 quilômetros para chegar na estação rodoviária na praça de Guaporé, lembrei-me da filha Itália, da qual não tinha
me despedido, senti imensamente, porém, eu disse para mim mesmo, que a encontraria na estação junto a sua mãe. Ao chegar vi que a
Marina ainda não tinha saído, e qual não foi a minha surpresa quando ela me viu e perguntou-me se eu tinha visto ou encontrado a filha
Itália? Eu fiquei triste por não ter tido a ventura de dar adeus à querida filha. Infelizmente esta é a segunda vez, em pouco mais de um ano,
que me acontece involuntariamente caso igual.
– A condução da Linha Terça a Guaporé ..................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Às 8 e 30 tirei a passagem de Guaporé até a Casca ................................................................................................................................ Cr$ 17,00
Partida de Guaporé para a Casca

2 – Sexta-feira. – Chegando em Vila evangelista às 10 h, a Marina, sendo que tinha conversado com a filha Inês, desembarcou, pagando de
condução de Guaporé a Evangelista ......................................................................................................................................................... Cr$ 13,00
– Eu segui para a Casca, acompanhando as nossas 3 malas, onde cheguei às 10 e 45. Logo desembarquei na estação rodoviária. Na ocasião
do desembarque do ônibus, o amigo Sr. André Quarenghi, aí pertinho, logo que me viu veio me cumprimentar e como também convidarnos, pelos dias que pretendemos parar, para sermos seus hóspedes, convite que de boa vontade aceitei. Então ele ajudou-me a carregar as
malas para sua casa, onde ao chegar, a sua D. consorte Dona Eulália aceitou-me com alegria e trato cavalheiresco. Ela ficou surpreendida,
visto a ausência de sua amiga Marina, minha esposa. Eu, porém, lhe assegurei que ela chegaria amanhã, sendo que, por interesse, parou
em Evangelista na casa da filha Inês. Sendo próxima a hora do almoço, o amigo André não permitiu que saísse, e a dona Eulália novamente,
como seu digno esposo, reiterou-me que nós devíamos ser seus hóspedes pelos dias que íamos parar em Casca. Então eu lhe disse que eles
nos deviam aguentar até a 2.ª feira, dia 5 do corrente, dia que projetamos embarcar para Passo Fundo.

3 – Sábado. Passei a noite otimamente. Hoje, por despesas:
– Corte da barba .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Por uma cerveja com o sobrinho Luís Dall´Acqua no D´Avoglio ................................................................................................................ Cr$
4,50
– Por 7 fotografias 13 x 18 da nossa família ............................................................................................................................................. Cr$ 42,00
– Por 24 envelopes comerciais no Bonamigo ............................................................................................................................................ Cr$ 2,40
– Por uma cerveja no Hotel Farroupilha ..................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Por extraordinário no Hotel Viccari .......................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Por uma carteira (caderno) ...................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Fui visitar o negociante Fioravante D´Avoglio.
– Às 13 e 30 chegou a Marina, sendo que a mesma, ontem, em visita à filha Inês Zanatta, depois do meio dia, despediu-se e, de a pé, seguiu
por uns dois quilômetros até a casa do sobrinho Antônio Martinelli, onde parou até quando o ônibus da carreira Casca-Guaporé, de
Mantovani, voltava dessa cidade para Casca, então embarcou e seguiu até a casa de nosso sobrinho Gigetto Dall´Acqua, onde desembarcou
e pagou a passagem em .............................................................................................................................................................................. Cr$ 3,00
– Visitei, de tarde, os Bonamigo (negociantes), a família do compadre Ulisses Toazza, Domingos Taffarel e mais os negociantes Provenzi,
Vasco Fidler e mais o fotógrafo Afonso David e David Toazza.

4 – Domingo. Hoje assisti a Sta. Missa das 8 horas, rezada pelo Rev.º Pe. Antônio. Por uma tripada no Hotel da viúva Bonamigo ....... Cr$ 5,00
– Por uma oferta na igreja ........................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00
– Por uma cerveja na venda do amigo José Pedot ..................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Na ocasião o amigo Pedot convidou-me para as cerimônias de casamento de uma sua filha, de tardezinha, pois eu lhe agradeci, alegando
que devendo nós, amanhã, embarcar para Passo Fundo, devíamos preparar as malas e que igualmente, agradecíamos.
– Às 9 da manhã, chegou da casa do sobrinho Dall´Acqua a minha esposa com a cunhada e comadre Regina.
– Por sermos convidados pelos compadre e comadre Toazza, ainda ontem, fomos hoje fazer-lhes companhia no almoço.
– De tarde fomos visitar o Rev. Pe. Vigário D. Hermenegildo Amianti, o qual disse-me que, em breve, tenciona regressar para a pátria Itália
e que, de Roma, me enviaria uma lembrança, isto é, uma saudação, que agradeci.
– Visitamos a família Davide Bordin.
– Hoje, a marina comprou da família Ferraresi queijo, 2 e 1/² quilos, a razão de 6,00 por quilo. Total ................................................ Cr$ 30,00
– Por duas garrafas de vinho, marca Salton, de Bento Gonçalves, a 3 Cr$, total ...................................................................................... Cr$ 6,00
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Ângelo escreveu em italiano e o significado é: “mostrar uma cara boa para a triste sorte”. Sua neta Maria Astolfi lembra desse fato, consequência de falta
de boa comunicação entre as partes. Foi muito triste, de verdade, principalmente para a mãe (Itália Dall´Acqua), porque o nonno partiu da nossa casa como
se o estivessem mandando embora. Isso gerou em casa um clima muito amargo, superado como tudo, claro, e que eu sinto ainda hoje. Mas foi falta de
comunicação, de entendimento, um episódio documentado em um caderno que ninguém jamais pensou que poderia vir a conhecimento tantos anos depois.

– Encontrando-me com o amigo e afilhado Pedro De Zorzi (o qual poupou-me a visita de ir encontra-lo em sua casa), lhe pedi o favor
reservado de entregar ao moinheiro Battista Baccin, da Linha 17 (Protásio Alves), uma carta, que li em sua presença, e uma nota de Cr$
50,00, de dívida que eu lhe devia já de tempo ao mesmo Sr. Baccin, e que eu a botei, em sua presença, no envelope, tanto a carta como os
50 mil Réis, favor que prometeu-me fazer com toda a boa vontade. Depois de tomarmos uma cerveja nos despedimos com um abraço .....
Cr$ 4,50
– Às 18 horas, com o bom amigo Andrea Quarenghi, fomos tomar um aperitivo e, depois, às 10, seguimos na mesa para a janta.
Partida de Casca para Passo Fundo

5 – Segunda-feira. Chegado o ônibus da empresa Bresolin e Magnabosco no horário, isto é às 10 e 30, da carreira para P. Fundo, depois de
termos tomado café na ótima família Quarenghi e nos despedido agradecendo e com um abraço e adeus aos amigos presentes, pagas as
passagens para ambos até P. Fundo na importância de .......................................................................................................................... Cr$ 42,00
– Antes de sair, chegou de casa o nosso sobrinho Luís Dall´Acqua, que nos ofereceu o favor de uma garrafa de graspa, aí no Hotel Viccari,
que agradeci de coração. Na ocasião chegou também o nosso compadre Leopoldo Domeneghini, com os quais tomamos a despedida
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Saímos da Casca às 10 e 40, rumo a Marau, onde chegamos às 12 e 30.
Chegada em Passo Fundo
– Sendo que na viagem para Guaporé, tivemos a oportunidade de visitar a nossa afilhada de batizado, Sr.ª Marina da Ros Micheletto, órfã,
a qual bondosamente nos disse que no regresso para o norte, sendo que uma noite, forçosamente teríamos que a passar nessa cidade, que
não procurássemos, nem hotéis w nem outra morada, mas sim a sua, confortável residência, assim nós nos lembramos, e logo na chegada
procuramos um auto para levar também as nossas 3 malas, bastante pesadas. Assim, às 14 e 30 dávamos entrada na sua linda morada, na
rua Gal. Canabarro. De condução do auto ................................................................................................................................................ Cr$ 10,00
– Às 15 e 30, visita do sobrinho José de Maman, o qual estava ausente com a sua estimada esposa, para Erebango, em visita de seu cunhado
Ângelo Dozza, enfermo.
– Às 16 fui visitar o amigo Ernesto Busato, onde tomei um bitter Águia .................................................................................................. Cr$ 1,00
– Na volta da nossa excursão, encontramos o nosso afilhado Sr. Albino Micheletto, que igualmente a sua digna esposa, tratou-me muito
cortesmente. Depois da janta que foi preparada pela hábil patroa como cozinheira de hotel, e passada uma hora de conversa na sala de
espera com os patrões, chegou a hora do descanso, pois amanhã resolvemos de embarcar para a cidade de Concórdia (Sta. Catarina), no
ônibus da empresa dos alemães do Maratá (Montenegro). Às 20 e 30 a nossa afilhada, D. Marina, nos levou no quarto, onde haviam duas
boas camas bastante macias.
Partida de Passo Fundo para Concórdia

6 – Terça-feira. Às 7 horas estávamos em pé. Depois de ter tomado uma xicarazinha de café preto, às 7 e 45 fui na estação rodoviária para
saber do estacionário se hoje chegaria o ônibus do Maratá e a que horas, respondeu-me que de acordo com o regulamento, deveria chegar
no horário das 7 e 50, porém que estava em atraso de mais ou menos de uma hora. Então voltei em casa de Micheletto, onde estava um
auto para nos levar e as malas na estação.
– Depois de nos despedirmos dos nossos bons afilhados, com os calorosos augúrios de feliz viagem, embarcamos.
– Na estação rodoviária paguei a condução do auto em ......................................................................................................................... Cr$ 10,00
– Por compra de frutas ................................................................................................................................................................................ Cr$ 4,50
– Às 8 e 50 chegou o ônibus esperado. O veículo estava cheio, entupido, não havia lugares para nós. Perguntei ao chofer se podíamos
embarcar, respondeu que era impossível arrumar um lugar para nós, mas que em seguida tentaria providenciar, mas que se conseguisse,
seria somente na última bancada, a traseira, a mais ruim de todas; mas que se vai fazer, temos que nos sujeitar. Assim, fui na estação onde
mandei tirar as duas passagens de P. Fundo a Concórdia (Sta. Catarina), na importância para ambos de ........................................... Cr$ 140,00
– A saída da cidade foi às 10 h e 15 minutos. Na bancada traseira estávamos entupidos como sardinhas. O movimento do veículo era de
contínuos solavancos, sem nenhum imaginável conforto. Porém, o condutor nos tinha previamente prevenido, de que a posição na bancada
não correspondia com a nossa idade, portanto para nós, era de lhe ficar, até reconhecidos, pois a não embarcar em P. Fundo, para nós
tornava-se de inconveniência, pois já tínhamos nos despedido da família, digo casal, pois o casal Micheletto não tem filhos, e tomar
hospitalidade em algum hotel ficava feio, portanto é necessário ter paciência e aguentar.
Chegada em Getúlio Vargas
– Às 11 e 30 chegamos na simpática e pitoresca cidade de Getúlio Vargas. A parada foi de uns 15 minutos. Estive no bar do Sr. Bertuol, onde
tomei um cálice de bitter Águia .................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50
– A estrada até Erechim é regular, A região é rica de plantações agrícolas, onde predominam grandes extensões de milho, mandioca, etc...
– Às 13 e 30 chegamos na industrialista cidade de Erechim, a 2ª do estado do Rio Grande do Sul, pelas suas inúmeras industrias, conforme
noticiam os jornais da capital. A cidade está situada num altiplano, o ar é muito saudável.
– O condutor do ônibus nos levou no Hotel Vitória, cujo proprietário ficou admirado em ver tantos passageiros, e quase todos com fome.
Lamentou-se com o chofer por não ter, desde Getúlio, comunicado que havia de preparar comida, porém o chofer desde aquela cidade,
tinha comunicado o número de pessoas que pretendiam almoçar no seu hotel, porém não tendo o hoteleiro recebido comunicação, não
providenciou. Se vê que algum encarregado de transmitir o recado esqueceu-se ou é o culpado, paciência.
– O hoteleiro, em meia-hora com a patroa, conseguiu uma bem apetitosa comida, pois devia ser boa, visto o apetite e o preço .... Sendo que
a Marina não tinha o meu apetite, certamente na viagem tinha sacrificado alguns biscoitinhos, então paguei somente um almoço em
................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00
Partida de Erechim para Marcelino Ramos às 14 e 15
– A estrada para Marcelino Ramos não é nada de confortável, o sacodimento do veículo é um Deus-nos-acuda.

– Antes da chegada na cidade (em miniatura Melfi8 – Itália) – cidade? Na ríspida encosta marginal do caudaloso rio Uruguai, que faz divisa
com o estado de Sta. Catarina, faltavam mais ou menos uns 15 minutos, o ônibus parou. O que teria acontecido? A parada foi curta, pois a
câmera de ar, em pouco tempo foi provisoriamente arrumada.
– Às 17 horas chegada em Marcelino Ramos
– Para a compostura do desarranjo do ônibus, tivemos que esperar nesta cidade montanhosa até às 18 e 10.
– Num restaurante com a Marina, tomei uma limonada ........................................................................................................................... Cr$ 4,50
– E por um bitter Águia ................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00
– Às 18 e 15 cruzamos o majestoso rio Uruguai, hora em que principiava a escurecer o firmamento. Se a estrada de Erechim já era bastante
escabrosa, a de Marcelino Ramos até Concórdia não é nada de melhor. Será a minha péssima impressão devido também a escuridão da
noite? em todos os casos, os solavancos eram contínuos. Os sacodimentos seguidos, a posição na bancada traseira prejudicou-me bastante
o meu fraco estado de saúde.
– Finalmente às 20 h e 15 min se vê as primeiras luzes da cidade de Concórdia, as quais nos dão uma boa impressão, pois elas estão todas
bem alinhadas e dão uma linda luz bem resplandecente.
– Sendo a hora adiantada, eu bastante cansado e moído, como também a minha esposa, e tendo a morada de nosso genro Bianchi a um a
distância de mais ou menos um quilômetro, e as nossas malas bastante pesadas, resolvemos passar a noite em algum hotel. Soubemos que
a uma distância de uma quadra havia o hotel Boff.
– Pelo portador das malas da estação rodoviária ao hotel ........................................................................................................................ Cr$ 2,70
– Logo, no albergue, mandamos preparar uma refeição, pois a hora da janta tinha passado a tempo. Às 21 horas pedimos a cama e fomos
descansar.
Em Concórdia

7 – Quarta-feira. Às 7 horas levantamo-nos. O tempo está chovendo, porém, às 8 suspendeu, e depois de ter tomado café, paguei a nossa
conta que foi de ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 30,00
– Por balas ................................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– A cidade, desde o ano de ........, em que estivemos eu e a Marina, progrediu
bastante, e pelo que vi há de ter um bom futuro. Às 8 e 30 percorremos aquele
quilômetro de estrada para chegar em casa do genro Bianchi. A filha Ersília parece
que tivesse o palpite da nossa chegada, pois ela, espreitando pela janela do lado da
cidade, nos viu a uma distância de mais ou menos uns 300 metros e nos veio a
encontrar, abraçando-nos afetuosamente. O genro João nos diz que não esperava
mais a nossa chegada pelo motivo que por cartas lhe tinha escrito mais vezes que no
regresso do sul para casa nós iríamos visita-los; como de fato não neguei a palavra.
Toda a família nos acolheu com carinho e manifestado entusiasmo que retribuímos
agradavelmente.

Ersília Electra Dall´Acqua, o marido Joao Bianchi e o filho
Ângelo em foto tirada em 1930 na cidade de Antônio Prado.
Fonte: acervo Dall´Acqua.

– No próximo sábado nós pretendemos partir de ônibus para a cidade de Joaçaba (antigo Cruzeiro), se o tempo nos permitir e a estrada
esteja em bom estado.
– Às 14 e 30 fui na cidade, onde na estação telegráfica e expedi ao nosso genro Maximino Busato o seguinte despacho:
Maximino Busato para Plínio
Rio Caçador Chegaremos com direto dia 10 de maio
Urgente Dall Acqua
– O tal telegrama custou-me ....................................................................................................................................................................... Cr$ 2,40

8 – Quinta. Sendo que na ocasião de nossa partida da casa dos nossos afilhados Micheletto de Passo Fundo, com a pressa de irmos embarcar,
distraídos esquecemos o sobretudo que eu usava quando esfriava e que me tinha emprestado a filha Gelsomina de Caçador, na ocasião da
nossa ida para o Rio Grande do Sul. Então escrevi à afilhada D. Marina Micheletto, a fim de que nos fizesse o favor de remeter pelo correio
o dito sobretudo ao nosso genro Maximino Busato, e que nos comunicasse o quanto custassem as despesas da remessa, que em seguida eu
lhe enviaria a importância.
– Às 15 horas eu e o genro João fomos na cidade, onde fui postar a carta que escrevi ao casal Micheletto de P. Fundo.
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Melfi é uma comuna italiana da região da Basilicata, província de Potenza, com cerca de 16.183 habitantes. Fonte: Wikipedia.org

– Pelo carte da barba ................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Por outras despesas ................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,00
– A minha esposa encomendou-me, que na ocasião da ida na cidade comprasse queijo, que comprei num armazém, 3 quilos e 600 gramas
a razão de 11.000 réis. Total de ................................................................................................................................................................ Cr$ 39,60
– Na ocasião que cruzávamos pela calçada em frente do palácio da prefeitura municipal, encontrei-me com o Sr. Prefeito, meu conhecido e
amigo Sr. Fioravante Mazzolini, Riograndense, que ao ver-me cumprimentou-me cortesmente, retribuindo-lhe eu, com efusão, as
saudações.

9 – Sexta. Passei bem a noite, pois a cama é bem macia e a gente descansa a vontade e bem. Choveu a noite toda. Às 8 levantei-me e
continuou a chover.
– Ao meio-dia o tempo sustou de chover.
– Nesta data entreguei à Marina, a fim de que os desse de presente a nossa filha Ersília, Cr$ 100,00.
– Agora compreendo que fiz mal ao expedir o telegrama ao filho Plínio, pois quando chove, e até que a estrada Concórdia-Joaçaba, que
ainda não está acabada, não esteja enxuta, o ônibus não pode transitar.
– Eu com a Marina, já desde anteontem, tínhamos projetado, de no dia 10 embarcar, porém por causa do tempo, temos que adiar a nossa
partida para Caçador, para 3ª feira se o tempo permitir. Assim teremos o prazer de fazer companhia à filha Ersília e família por mais uns
dias.

10 – Sábado. O dia apareceu acabrunhado. Choverá ou não?
– Às 14 horas fui com o genro na cidade, a fim de me informar a respeito, na agência rodoviária, de quando o ônibus da linha subiria para
Joaçaba. Respondeu-me que em vista de muita chuva caída, a ida naquela cidade, não seria antes da 3ª feira, dia 13 da próxima semana,
porém que não chova, porque então fica em casa. Temos que ter paciência e esperar tempo bom.

11 – Domingo. O tempo é nublado, e antes do meio-dia as estradas barrentas não nos facilitam o trânsito para ir na cidade e assistir a Sta.
Missa, porém não choveu.
– Às 12 o sol aparece felizmente, o ar é bom e está enxugando as estradas. Às 15 horas, eu e o João, seguimos para a cidade. Sabendo que
aí encontraria com o meu conhecido, e hábil construtor de obras, desde Bento Gonçalves, a muitos anos, o Sr. Leonido Favero, o João levoume em sua residência onde o encontrei. Ele, consta que tivesse de mim uma remota recordação, cumprimentou-me cavalheirescamente,
apresentando-me também a sua senhora esposa. Depois de ter nos oferecido um cálice de ótimo licor que apreciei bastante, nos retiramos
agradecendo.

12 – Segunda. Às 14 horas, com o João, retornei na cidade, ele convidou-me a ir visitar o meu conhecido e industrialista engenheiro José
Cella, ex morador da Linha 11 de Guaporé e ultimamente com casa comercial em Capoeirinha, município de Prata do Sul, no Rio Grande do
Sul.
– Logo na chegada o amigo acolheu-nos festivamente e mandou buscar um litro de champanhe (imitação), de sua fabricação, vinho que
apreciei imensamente, às 15 e 30 despedimo-nos agradecidos pelo bom trato.
– Passando na frente da matriz, quis entrar onde apreciei as obras existentes no interior.
– Numa selaria comprei duas correias de couro, de 2 ½ centímetros de largura por um metro e 60 centímetros de comprimento, as quais
custaram-me ............................................................................................................................................................................................. Cr$ 15,00
– Por outras despesas ................................................................................................................................................................................. Cr$ 4,00
– Entreguei à Marina ................................................................................................................................................................................. Cr$ 10,00
– Sendo que amanhã tencionamos partir para Joaçaba, e o ônibus da empresa Dalla Costa sai no horário que é às 6 da manhã, fomos deitar
às 19 e 30.
– Ainda às 17 horas, o João tinha ido procurar um chofer para amanhã vir nos buscar e as malas também.
Partida de Concórdia para Joaçaba

13 – Terça. Levantamo-nos às 4 e 30; o chofer tinha prometido que viria nos buscar às 5 e 30, esperamos até aquela hora, mas nada de
chofer. Assim vimo-nos meio atrapalhados, pois o tempo passava e nós com aquelas 3 malas pesadas para levá-las na estação rodoviária,
ficamos embrulhados. Então o genro, o filho Ângelo e a filha Gema, por ordem do pai levaram nas costas cada um uma mala.
– Na ocasião agradecidos pelo bom trato da filha Ersília, genro João e família, ainda meio escuro, saímos para a cidade, eram às 5 h e 40
minutos; pelo caminho, felizmente encontramos o auto que vinha nos buscar e embarcamos, antes porém despedimo-nos de João, o qual
bastante cansado, não quis nos acompanhar até a estação, e voltou para casa.
– Às 5 horas e 55 minutos chegamos na estação. Na ocasião que o genro Bianchi encontrou o chofer na metade do caminho, não houve
jeito de dissuadi-lo de pagar a condução do auto, ele quis pagar, pois eu queria também.
– Dei de presente aos netos Angelin e Gema pelo incômodo de trazer as pesadas malas no percurso de um quilômetro, entre os dois
..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 9,00
– Pela passagem de ônibus para ambos, até a cidade de Joaçaba .......................................................................................................... Cr$ 60,00
– O condutor do ônibus, Sr. Segundo Dalla Costa, nos tinha reservado dois melhores lugares na bancada da frente. O carro é suficientemente
confortável, tem as bancadas muito macias.
– Às 6 horas saímos da cidade, ainda o dia não é bem claro. O tempo promete bem. E a estrada também é boa, a exceção de alguns trechos
em construção por causa das chuvaradas dos dias da semana p. passada.
– O traçado daquela magnífica estrada em construção, quando esteja acabada, será uma estrada das melhores do estado de Sta. Catarina,
de Concórdia à Joaçaba tem 80 quilômetros de extensão.
– Chegamos na sede de um distrito chamado Jaborá, não perguntei se pertence ao município de Concórdia ou a Joaçaba, porém não tenho
interesse de saber. É uma vila de poucas casas, pelo que se vê, é um lugarejo recém iniciado, porém agradou-me o lugar, o relógio marcava
7 e 30 min. A zona que percorremos é de agricultura de terreno fértil, habitada de colonos oriundos do Rio Grande e de origem quase que
exclusivamente de italianos.

Chegada em Joaçaba às 9 horas
– Logo na chegada em Joaçaba, desembarcamos e levamos as nossas malas no bar do Sr. Tesser, que é também estacionário da rodoviária.
– Tomamos assento numa mesinha, onde tivemos a oportunidade de conversar com um meu patrício de nome Antônio Baggio, com a sua
família em Getúlio Vargas (Rio G. do S.), e atualmente por interesse em Joaçaba, e que nos disse que esperava o direto do sul, para embarcar
para São Paulo. Quando ele soube que nós íamos esperar o trem para Caçador, ele ofereceu-se para nos auxiliar em levar, digo, carregar as
nossas malas até a estação ferroviária e embarcá-las, lhe fiquei grato e o agradeci pelo desinteressado auxílio em nos favorecer.
– Tomamos juntos uma botella 9 de bom vinho do Rio Grande. O homem é de grande energia na conversa e muito desembaraçado. Fez a 1ª
grande guerra de 1914-1918. Para nós foi até uma providência tal auxílio.
– Sendo que o bar, digo, o seu proprietário nos concedeu licença para nós fazermos uma refeição, a minha esposa que já se tinha
providenciado previamente, abriu a mala e tirou pão, queijo e salame colonial e alargou uma toalha, eu mandei vir uma garrafa de vinho
que achei bom, e iniciamos a nossa refeição/almoço, pois já eram 11 e 45. Para as despesas no bar .................................................... Cr$ 4,00
– Às 16 horas, com atraso de uma hora, o direto chegou na estação, então como já nós estávamos esperando, tendo já pago a condução do
auto em ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00
– Logo o Sr. Antônio Baggio conseguiu colocar as nossas 3 malas em uma sacola de lã, na plataforma, pois no carro não cabiam mais volumes
e enquanto isto, eu fui tirar as duas passagens de IIª classe que custaram até Caçador, para ambos .................................................. Cr$ 34,00
– A Marina já estava embarcada.
Partida de Joaçaba para Caçador
– Às 16 e 30 saímos da estação de Herval-Joaçaba.
– Tivemos a sorte de que no carro viajava um militar do exército nacional, muito de bom coração (era feio como o diabo), o qual compadecido
de nós, dois velhos em pé por não haver assento, ele ativo, espiando o momento oportuno de ter alguma bancada ou meia bancada,
felizmente conseguiu-nos arrumar assentos para ambos, pelo que lhe ficamos penhorados e agradecidos.
– Às 19 e 30 min chegamos na estação de Videira e às 21 e 45 em Caçador.

Caçador
– Chegados em Caçador, o meu bom patrício, Antônio Baggio, imediatamente, sem lhe pedir, desembarcou as 3 malas e o saco de lã, com
um bruto buraco, que certamente lhe produziu uma caída. Agrademos o favor. Ele embarcou novamente e seguiu para seu destino.
– Sendo o meu palpite que o nosso filho Plínio tivesse vindo à estação a nos encontrar, eu meio cego e a noite bastante adentrada, eu olhava
para cá e para lá, não o encontrando, havia bastante povo, quando inesperadamente ouvi que alguém me chamava, chegando-se a mim,
era o filho Plínio. Logo procurou um automóvel, que nos levou a casa do genro Maximino Busato.
– Na viagem perguntei ao filho Plínio se tinha recebido o telegrama que lhe expedi no dia 7 do corrente, respondeu-me que sim, e que
aquela tarde que eu lhe comuniquei que nós chegaríamos com o direto no dia 10 em Caçador, ele nos esperou até a chegada do trem, até
a uma hora depois da meia-noite. Foi para ele uma desgostosa decepção em não nos encontrar. Quando entrávamos em casa do genro
Maximino eram às 22 e 15.
– Encontramos a filha Gelsomina que nos esperava, estando o Maximino ausente. Em pouco tempo a filha nos preparou uma apetitosa
refeição.
– Lembro-me que no trem comprei um livro chamado “Guia Levy” do corrente ano que custava ......................................................... Cr$ 10,00

14 – Quarta-feira. O tempo continua bom. Durante a noite dormi bem, a cama bem macia, descansei bastante. Às 7 e 40 me levantei. Às 8
e 30 fui no bar dos irmãos Ferraresi aos quais lhe trouxe da Casca, uma peça de queijo que lhe enviei aos seus pais.
– Às 13 fui me descansar, dormindo uma hora.
– Às 16 fui visitar o filho Plínio e sua família.
– Por 2 refrescos e caramelos ..................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Dei à Marina a pedido ............................................................................................................................................................................... Cr$ 7,00

15 – Quinta. Dia solene de Ascenção. Hoje resolvemos eu e Marina ir visitar o casal Fontana, isto é: o genro Ermindo e sua mulher Albertina,
nossa filha, moradores na chácara de propriedade do seu cunhado Maximino. Sabendo o neto Armando de nossa intenção, preparou o auto
da família e nos convidou a embarcar, pois ele bondosamente nos teria levado a fim de nos poupar a massada daquela caminhada de quase
6 quilômetros, pela estrada que segue para Castelhano, rumo Curitibanos.
– Assim de boa vontade aceitamos. No carro além do chofer Armando, iam a sua mãe Gelsomina, nossa filha, eu, a Marina, o neto Luisinho
filho da Aurora de P. Grossa e o genro Ermindo; bastante apertados.
– Às 10 e 30, chegamos em casa da filha Albertina, por ela festivamente acolhidos. Paramos aí até às 17 e 45, quando chegou o Armando
com o auto a nos buscar.

16 – Sexta. Convidados, fomos almoçar em casa do filho Plínio. Na ocasião falando de muitas coisas, combinamos eu e sua mãe, de embarcar
para P. Grossa, amanhã às 20 h e 30 pelo noturno.
– Por 2 sorvetes com o genro Fontana, no bar dos irmãos Ferraresi e 2 aperitivos ................................................................................. Cr$ 4,00
– Por caramelos ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Às 16 horas fui visitar o conhecido conterrâneo Ângelo Damian, na rua ............, o qual é além de sócio, gerente da sociedade de indústrias
e construções Ltda. “Sincol” em Caçador, o qual convidou-me em sua casa onde ofereceu-me um cálice de vermute que aceitei. Sendo que
a sua mãe dona Petronilla Damian, na ocasião que, em 13 de abril p.p., estive na Linha Colombo e sabendo de que o seu filho Ângelo estava
residindo em Caçador, encarregou-me de o procurar e passar-lhe o recado que a mesma confiando-me com reserva, e que a minha esposa
Marina tinha também um recado de sua mãe para lhe transmitir, sendo que eu nada sabia a respeito, então ele disse, que somente amanhã
podia se apresentar a Marina, às 10 horas da manhã. Sendo que nada mais tinha a dizer-lhe, com um aperto de mão retirei-me agradecendo.
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– Hoje, andei 2 vezes na repartição do telégrafo e as 2 vezes a achei fechada, era para expedir um telegrama ao nosso genro Luís da nossa
chegada em P. Grossa amanhã com o direto, visto a repartição por duas vezes a achei fechada, meio revoltado desisti da remessa.
Saída de caçador para Ponta Grossa

17 – Sábado. Hoje de tarde com o direto embarcaremos para Ponta Grossa.
– Pelo corte da barba ................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00
– Com a Marina fui convidado pelo filho Plínio a almoçar em sua casa.
– Às 9 da manhã chegou o Sr. A. Damian conforme tinha me prometido ontem, e conferenciou entre ele e a Marina.
– Às 17 horas veio me visitar o amigo Ângelo Caovilla, ao qual transmiti as saudações dos amigos da casca.
– Sendo que a hora da partida vai se aproximando, despedimo-nos da filha Gelsomina e família, pois o Maximino estava ausente, e de alguns
amigos. Às 19 e 30, o convite do bom neto Armando, filho do Maximino, embarcados no auto de casa, acompanhado pelo filho Plínio,
seguimos para a estação ferroviária. Tiradas as duas passagens de 1ª classe, na importância para ambos até P. Grossa de .............. Cr$ 160,00
– Às 21 horas o trem direto entra na estação, com um atraso de 1 hora e 20 minutos.
– Antes do embarque eu queria pagar ao neto Armando a condução nossa e das malas, mas não houve jeito que recebesse compenso, eu o
agradeci penhorado.
– Entretanto o filho Plínio, já conseguiu embarcar as nossas malas, etc...., o carro é de bom conforto, bancadas macias e reduzido número
de passageiros, para nós é de grande vantagem. O trem dá o último sinal de partida, então, um aperto de mãos ao filho Plínio e neto
Armando, e, ...... adeus.
– Partida do trem de Casca às 22 e 5 min.
– Chegamos na estação de Mato Costa, (ex São João), estação acima de 1.000 metros do nível do mar, às 22 e 40 minutos e em Porto União
à 1 e 25 minutos.

18 – Domingo. O trem dava entrada na linda estação de Porto União às 1 e 25 minutos.

Estação ferroviária de Porto União
Fonte: estacoesferroviarias.com.br

– A parada nesta estação foi de 40 minutos, às 2 horas e 5 min, o trem meteu novamente em movimento; chegada na estação de Marechal
Malet às 4 e 48 min. E em Irati às 8 e 5 min. Irati é uma linda cidade bem progressista de um próspero futuro.
– Hoje, de manhã a atmosfera estava húmida e a temperatura abaixo um tanto, o tempo refrescou, o tempo refrescou e mostra uma boa
jornada.
– Às 12 e 30, na nossa frente, bastante longe, se vê na montanha a cidade Princesa dos Campos, a capital cívica do Paraná 10.
– Às 13, finalmente o trem entra na estação da cidade de Ponta Grossa.
Chegada em Ponta Grossa
– Pelo transporte das 3 malas do trem até fora da estação, onde estava um auto por nós tratado ....................................................... Cr$ 10,00
– Por despesas no trem ............................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Pelo transporte das malas e nossa ida de auto até a casa do genro Luís Busato ................................................................................... Cr$ 10,00
– Aí fomos acolhidos festivamente pelo genro, filha Aurora e família. Estava também o nosso filho Ovídio, que eu desconfiava que estivesse
em pior situação, depois da sua braba borrasca com que foi acometido em 3 (?) de março do corrente ano. Deu-me a impressão de que ele
não estivesse tão ruim, malgrado que o seu [distúrbio] fosse um tanto perigoso. Porém com a esperança na Divina Providência e ciência da
medicina e o bom trato, temos fé que a pouco a pouco ele endireitará.
– Na casa da chácara, além da família do filho Onésimo, que é chacareiro capataz, viviam também os filhos Alcides e Ovídio com as suas
famílias. O Alcides, por ordem de seu cunhado Luís, mudou-se com a sua família de Laranjeiras para cá onde aqui cuida de uma olaria perto
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Ponta Grossa, a Capital Cívica: Quando ocorria a Revolução de 1930, Getúlio Vargas esteve de passagem por Ponta Grossa, enquanto acompanhava o
desenrolar dos acontecimentos no Rio de Janeiro. Foi na cidade paranaense que ele teria recebido a notícia de que deveria seguir para a capital tomar posse
como presidente. Daí nasceu o título de Capital Cívica do Paraná."
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/curiosidades/conheca-os-apelidos-das-cidades-do-parana9px7vq0xmhelz0teccka530pa

do grande curtume da firma. Companhia Curtidora Pontagrossense, cuja olaria, pertence ao engenheiro Luís Busato, e é gerente da mesma,
cuja firma é Cerâmica São Luís Pontagrossense.
– Brevemente o Alcides, mudará de casa e irá morar perto da cerâmica.
– O filho Ovídio, tendo conseguido com o seu serviço de saboeiro11 guardar alguma economia e por conselho do seu cunhado Luís, comprou
aqui pertinho um lote com casa de madeira.
– Depois de uma salutar refeição que a filha Aurora nos aprontou, o filho foi procurar um auto de praça, e depois de agradecer a filha,
embarcamos e seguimos para a chácara às 16 horas.
– Eis que depois da longa excursão pelo sul do pais, pelas vastas landes, coxilhas, campinas, zonas coloniais agrícolas, matas, povoados, vilas
e cidades, pelos exuberantes estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, viajando por trem, ônibus, caminhão de carga, autos, carroça
puxada por burros, por bois e a pé, na sombra, embaixo do sol tórrido e embaixo também de chuva, saídos de Ponta Grossa em 8 de fevereiro
deste ano, para Caçador (Sta. Catarina) para o estado do Rio Grande do Sul seguimos para Erebango, Quatro Irmãos, Jacutinga, Petit paris,
lajeado Grande, Rio Erechim, Campinas, Passo do Rio, Passo Fundo, Rondinha do Campo, Constantina, Sarandi, Primeira S. Sarandi,
Carazinho, Passo Fundo, Vila Casca, Vila Evangelista, Guaporé (cidade) Regresso: Vilas Serafina Corrêa, Evangelista, Maria, Marau. Passo
Fundo, Getúlio Vargas, Erechim e Marcelino Ramos. Daqui, cruza-se o rio Uruguai e entra-se no estado dos barriga-verde, Bela Vista,
Concórdia, Jaborá, Joaçaba e Caçador e finalmente em Ponta Grossa, no Paraná, aonde chegamos nessa data, exatamente depois de cem
(100) dias de ausência.
– O filho Ovídio, conforme observações dos irmãos, disseram que desde os primeiros dias de sua enfermidade, melhorou sensivelmente. O
causante do seu desastre mental foi devido que na manipulação dos ácidos que tem que lidar na fabricação do sabão, ele sem reparar que
em aspirar e mexer cotidianamente nos venenosos ácidos, o cheiro mefítico lhe subiu ao cérebro e pouco a pouco aconteceu que ficou
avariado. Logo os parentes procuraram recursos. Levaram ele numa clínica onde lhe foi administrado os primeiros curas de que o caso exigia.
– Segundo declaração do especialista, deu conselho que fosse levado para casa e sob observância, e que havendo anormalidade, lhe
comunicasse.
– Pois como não houve mais alterações de importância e conhecendo o sensível melhoramento do doente, desistiram de ulteriores
providências. Conta que a sua lastimável situação, por quanto precária saúde, pouco a pouco desaparecerá, e embora longe, tornará na sua
normalidade.

19 – Segunda-feira. É bom notar que ontem a condução da casa de L. Busato até a casa da chácara, com o transporte das malas, custou
................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 15,00
– Hoje amanheceu chovendo copiosamente. Depois apareceu o frio, pois era hora, ainda este ano não vimos geada.

20 – Terça-feira. O tempo continua escuro e com jeito de chover, e frio.
– De conformidade com a ciência astronômica, embora bastante nublado, as 9 e 30 viu-se no firmamento os primeiros sinais do início do
eclipse total do sol 12 conforme estava anunciado pelos almanaques. O eclipse durou pouco mais de 3 minutos de tempo. O sol escurou-se,
notando-se bem a vista dos olhos a alteração da luz solar para menos.

21 – Quarta-feira. Com a Marina subi no centro e almoçamos em casa da filha Aurora.
– Hoje dei à Marina ................................................................................................................................................................................... Cr$ 20,00
– Minha despesa ......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50

22 – Quinta-feira. Refrescando o tempo abriu bonito.
24 – Sábado. Hoje, também subi na cidade, com o intuito de passar anoite em casa de Aurora e amanhã assistir o ofício da Santa Missa, em
companhia veio também a Marina. Por despesas ..................................................................................................................................... Cr$ 2,50
– E ................................................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,50

25 – Domingo. Depois da Santa Missa, assisti ao almoço em casa de Luís, onde passamos a noite. Às 16 tinha voltado na chácara.
27 – Terça-feira. Sendo que em 31 do andante, termina-se a minha assinatura ao jornal ”A Nação” de Porto Alegre, do qual sou assinante,
e não tenho tempo para remeter a importância da assinatura antes do dia 31 do corrente (não enviei por esquecimento), e sendo que a
redação do jornal não recebendo a assinatura em tempo, isto é, antes do fim do mês, ele a suspende, então eu resolvi passar-lhe o seguinte
telegrama ainda hoje:
“Nação” Palegre não suspende remessa jornal
segue assinatura
Ângelo Dall´Acqua
– Tal telegrama custou-me ......................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Por selos no correio .................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,00

28 – Quarta-feira. A pedido dei a minha esposa Marina a importância de .............................................................................................. Cr$ 50,00
– Nesta data comprei para o Ovídio, na Farmácia Minerva, um duplo vidro de emulsão de Scott que custou ...................................... Cr$ 24,00
– Por um bitter Águia .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
– Por 3 nabos ............................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– O tempo, seja de manhã que de tarde, se conserva seguidamente com tendência a frio e a provável sol.
– Até a presente data ainda este ano não apareceu sequer uma geada.

30 – Sexta-feira. Nesta data, na repartição postal, mandei tirar um vale postal na importância de Cr$ 30,00, para a renovação de minha
assinatura anual ao jornal “A Nação” de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, correspondente ao atraso desde 31 do mês
de maio de 1947 até 31 de maio de 1948. O vale tem o número de registro 370.902.
– Pelo registro paguei ................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,70
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O céu escureceu às 9h34 e o eclipse durou 3 minutos e 48 segundos.

– Despesas durante o mês de maio de 1947:
1
"

À pedido entreguei à Marina
De passagem da Marina de Guaporé a
Evangelista
Mais para a mesma

"

Minha condução de terça Guaporé

"

Minha condução de Guaporé até a Casca

3

Corte de barba na Casca

1,50

"

"

Por cerveja com o Gigetto

4,50

13

"

Por 7 fotografias da nossa família no Vivan

42,00

"

2 passagens de ônibus de Concórdia a Joaçaba

"

Por 2 dúzias de envelopes comerciais

2,40

"

Por despesas no bar Tesser em Joaçaba

4,00

"

Mais 1 cerveja no Hotel Ferraresi

5,00

"

Por auto do bar até a estação ferroviária

10,00

"

No Hotel Viccari, por extraordinários

3,00

"

2 passagens trem de 2ª da est. Herval até Caçador

34,00

"

Por uma carteira (caderno)

2,00

"

No trem pelo livro "Guia Levi 1947"

10,00
11,00

2

50,00

8

Por outras despesas

13,00

"

Por 3 quilos e 600 gramas de queijo

7,00

9

Com meu consentimento a Marina deu à Ersília

2,00

12

Por duas correias para as malas

17,00

"

Por outras despesas

4,00

Entreguei à Marina

10,00

Dei de presente aos netos Bianchi

5,00
39,60
100,00
15,00

9,00
60,00

"

Passagem da Marina da Martinélli até na Regina

3,00

14

Em Caçador, pequenas despesas

4

Por um prato de tripada no Hotel Bonamigo

5,00

16

Por 2 aperitivos no Ferraresi

4,00

"

Por uma esmola

1,00

"

Por bananas

2,00

"

No José Pedot, uma cerveja

5,00

17

Pelo corte da barba

2,00

"

Por queijo 2 1/2 kg que comprou a Marina

30,00

18

2 passagens de 1ª do trem de Caçador a P. Grossa

"

Por 2 garrafas de vinho Salton

6,00

"

Pelo portador de malas

10,00

"

Paga a dívida ao Battista Baccin

50,00

"

Condução de auto até no Sr. Luís Busato

10,00

Por despesas no trem

"

Cerveja com Pedro De Zorzi

5

2 passagens de ônibus de Casca a Passo Fundo

"

4,50

"

42,00

19

Pelo transporte das malas e nossa condução

15,00

Vinho com Domeneghini e Gigetto

2,00

21

Pelas suas despesas dei a Marina

20,00

Por uma limonada

2,50

Por despesas pequenas

2,50

"

2 almoços no hotel Sul em Marau

19,00

24

6

De auto à Passo Fundo

10,00

"

"

Por um bitter Águia no .....

1,00

"

"

De auto, da casa Micheletto até est. Rodoviária

10,00

27

"

Por compra de frutas, etc....
2 passagens de Passo Fundo à Concórdia no
ônibus da empresa Maratá

4,50
140,0
0

28

"

160,00

"

"

"

"

Por um telegrama à "Nação" em Porto Alegre
Por selos no correio

3,00

1,50
3,00
5,00

A pedido dei à Marina

50,00

"

Por um vidro duplo de Emulsão de Scott para o Ovídio

24,00

"

Despesas em Getúlio Vargas

1,50

"

Por um bitter Águia

1,00

"

Por um almoço em Erechim

10,00

"

2,00

30

Por 3 nabos
Por um vale postal ao jornal "A Nação" de Porto
Alegre (assinatura)

"

Por despesas em M. Ramos

5,50

7

Em Concórdia ao portador de malas

2,70

"

Hotel Bof, hospedagem e extraordinários

"

Por um telegrama ao Maximino para Plínio

2,40

8

Pelo corte da barba

2,00

31,50

"

Pelo registro do mesmo

30,00
2,70
1.199,80

Junho – 1947
1 – Domingo. Hoje assisti a Sta. Missa na Catedral.
– A minha esposa Marina, hoje não levantou da cama, a gripe a atingiu, bastante braba.
– Com o Evaldo, filhinho do Ermindo Fontana de Caçador, depois da missa, fomos caminhar um pouco, o levei no bar do meu patrício Nicola
Palumbo, na Av. Bonifácio Vilela, nº .... Por bebida e doces ..................................................................................................................... Cr$ 5,00

2 – Segunda-feira. A Marina continua de cama com gripe bastante braba, com tosse, pouca expectoração e forte dor de cabeça.
3 – Terça-feira. Visto que a Marina não tende a melhorar da sua impertinente gripe e tosse, hoje andei na Farmácia Minerva e comprei 5
Melhoral, custaram ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Por ½ quilo de batatas “Taia”13 ............................................................................................................................................................... Cr$ 2,00

13

Taia - é inhame branco ou taioba, cujas folhas picadas e cozidas funcionam como a couve. O inhame é um tubérculo, "parente" da batata e do aipim também conhecido como mandioca - sendo rico em carboidratos e pobre em gorduras.

– Por selos no correio .................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,00

4 – Quarta-feira. Corpus Christi. De manhã o tempo apareceu com uma geadinha e continua seco.
– A Marina continua de cama, a tosse tende a diminuir, porém não diminui a dor de cabeça.
– Veio nos visitar a filha Aurora, a qual trouxe para a sua mãe um litro de óleo doce. A sua bondade lhe será paga pela Divina Providência.

6 – Sexta. Felizmente a Marina tende a um melhoramento, diminuíram-lhe as dores da cabeça, como também a tosse. Às 10 da manhã
levantou-se da cama, e ficou fora dela umas 3 horas.
– Às 14 e 30, eu e o neto Angelin, subimos na cidade. Postei uma carta para a D. Nila Damian, da Linha Colombo de Guaporé.
– Comprei na Livraria Brasil 2 blocos de papel para cartas, custaram-me .............................................................................................. Cr$ 14,00
– Mais a revista “Noite Ilustrada” ............................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Na peixaria do Japonês, por nabos .......................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– E por repolhos .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 8,00

7 – Sábado. Embora que diminuiu sensivelmente, porém a gripe continua na Marina como estacionária.
8 – Domingo. Hoje, eu e a netinha Teresinha, filha do Alcides, fomos assistir a Sta. Missa na igreja do Rosário.
– Ao meio-dia assisti ao almoço em casa do genro Luís Busato.
– Por despesas hoje ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Tendo que subir na cidade, deixei a Marina na cama, pois não anda tão forte, e tem a necessidade de descansar. Quando voltei em casa
ela estava de pé e ficou até de tardezinha.
– Às 14 horas estava de volta em casa.

Panorâmica da cidade de Ponta Grossa vista dos altos da Santa Casa. A catedral citada por Ângelo encontra-se no alto da colina.
Fonte: https://paulodafigaro.blogspot.com/2014/09/ponta-grossa-era-assim.html

9 – Segunda. Às 9h subi na cidade onde fui comprar, por desejo da Marina, ½ quilo de alho, que comprei para remédio no armazém do Sr.
André Mulaski, custou ................................................................................................................................................................................ Cr$ 7,00
– E no armazém da Polaca por 150 gramas, custou ................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– A gripe na Marina continuou estacionária.
– O tempo vai mudar. Noto sinais na ex fratura da minha anca.

11 – Quarta. Hoje no correio, mandei extrair um vale postal da importância de Cr$ 186,00, o qual remeti para Garibaldi (R.G.S.), em favor
da redação do jornal “Correio Riograndense”, do qual extrai (antes) para as despesas do registro e remessa ...................................... Cr$ 4,20
– Comprei no armazém do Sr. A. Mulaski um quilo de erva-mate .............................................................................................................. Cr$ 3,00
– E uma lâmina azul para Gillette ................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00
– A filha Aurora, hoje presenteou a sua mãe com um vidro de xarope de peitoral de açafrão e jataí.
– Durante a noite não passei muito bem, o estomago trabalha irregularmente e o corpo não funciona normalmente.
– O tempo tem bastantes sinais de próxima mudança. Já às 19h principiou a cair a chuva.
– Às 14 horas, a Marina foi visitada pela sua filha Aurora.
– Nesta data comprei na Impressora Pontagrossense 20 envelopes a 10 centavos ................................................................................. Cr$ 2,00
– Um caderno “Ubirajara” de 40 folhas ..................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Hoje a Marina quis se levantar da cama, ficou em pé pelo espaço de 2 horas, quer dizer que ela tende a um sensível melhoramento, graças
a Deus.

12 – Quinta. Durante a noite choveu bastante, como também continuou pelo espaço de umas 3 horas de dia.

– Hoje também, a Marina se sente melhor.
– Nesta data emprestei ao filho Onésimo Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros).

13 – A pedido emprestei novamente ao filho Onésimo Cr$ 100,00.
15 – Domingo. Por 2 cupons do sorteio de uma vitrola, respectivamente números 000872 e 000873, em benefício das famílias pobres,
socorridas pelo Asilo São Vicente de Paula desta cidade, no valor de 5,00 cruzeiros cada um, total .................................................... Cr$ 10,00
– A minha esposa, felizmente vai pela melhor, pois hoje não foi se deitar.

16 – Segunda. Sendo que amanhã vou completar os meus 80 anos de vida, a imitação do ano passado, pretendo de tarde fazer as práticas
religiosas na Catedral perante um sacerdote.
– Assim, às 16 horas subi, indo antes levar uma carta no correio e depois segui as tais práticas conforme prévia intenção.
– Comprei na Livraria Brasil o livro “Claudius” (Eu, Claudius Imperador) ................................................................................................ Cr$ 15,00
– E por 3 jornais ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,20
– Por um bitter Águia .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00

17 – Terça. Graças ao Nosso Senhor, hoje cheguei a completar os meus 16 lustros, isto é: 80 anos de existência! Se vivi bem ou mal nesse
transe, não compete a mim julgar, porque serei suspeito e também um péssimo juiz! Enfim, sejam dadas infinitas graças ao Nosso Senhor
Todo Poderoso.
– Às 7 horas assisti a Santa Missa e a Santa Comunhão.
– Às 8 e 30 na feira livre fui comprar um repolho ...................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Uma cabeça de couve-flor ....................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Rabanetes, cenouras, nabos e beterrabas ............................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Por balas e um bitter Águia ...................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
– Às 9 e 30 estava novamente em casa.
– Hoje recebi de presente do filho Ovídio dois lindos quadros, sendo do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, em homenagem do meu 80º
aniversário natalício.
– O filho Onésimo, querendo homenagear-me pelo meu aniversário, quis presentear-me com um litro de fino vermute, de Caxias do Sul
(R.G.S.), marca “Marumby”, branco doce, superior, da firma .........
– Também o filho Alcides quis mimosear-me pelos meus 80 anos de idade, com 2 garrafas de vinho “Rio Bonito”, 2 copos elegantes de vidro,
8 lindas e saborosas maçãs argentinas, um pacote de bananas e um número do jornal “O Estado de São Paulo” de 44 páginas.
– A filha bondosa, a Aurora, também não quis ser diferente dos seus irmãos. Para que se festeja-se a data do meu aniversário natalício, quis
honrar-me com um litro de finíssimo vermute “Catuabom”, dos irmãos “Nini e Cia” de São Paulo, um rico e saboroso bolo, com muitos
bombons, etc.... pelo que a todos lhes fico afetuosamente reconhecido, e que o nosso bom Deus lhes conceda pelas suas provas de amor
filial, copiosas graças divinas e que possam continuar sempre vivendo em paz, harmonia e bondade!

18 – Quarta. O tempo continua normal, porém breve termos a chuva, os sinais nos a anunciam.
– A Marina passou a noite bastante indisposta. Pois o fato muito natural quando a gente avança na idade crítica, sempre tem o seu desconto.
Pois a minha esposa completou em 5 de novembro os seus 70 aniversários natalícios. Pois, quando uma árvore produziu infinidade de galhos,
brotos e muitas frutas, por força natural acha-se cansada e .... vai forçosamente seguindo a lei infalível da natureza. Pois não é de se
estranhar, se depois que o nosso bom Deus lhe favoreceu o não comum número de filhos e filhas, sendo 11 filhas e seis filhos, dos quais
estão vivos, graças a Deus, 5 filhos homens e 10 filhas, todas casadas, e dos filhos, 4 casados e o último, o mais novo, atualmente estudando
a carreira eclesiástica no Seminário Maior em São Leopoldo (R.G.S.). Assim é o mundo!
– Nesta data, comprei na Farmácia Minerva um vidro duplo de Emulsão de Scott para o filho Ovídio, Custou ................................... Cr$ 24,00
– Mais um vidro, também duplo, de “Agarol” para a Marina, custou ..................................................................................................... Cr$ 29,00
19 – Quinta. Hoje recebi uma carta do Rev. Padre Domingo Carlino, antigo vigário de Guaporé e ex vigário de Sta. Felicidade (Curitiba), o
qual deseja muito que de vez em quando lhe escreva notícias de aqui.
– Também recebi hoje um telegrama do bom P. Vigário D. Frederico Vettori de Rio Claro (S. Paulo), o qual benevolentemente quis
homenagear-me com o telegrama, anunciando-me que na ocasião de meu aniversário natalício, ocorrido no dia 17 do corrente com uma
Sta. Missa.
– O céu está bastante carregado de escuras nuvens e breve consta que teremos chuva.
– Às 13h a chuva principiou a desabar durando até as 17.
– A Marina teve a oportunidade de comprar 300 mudinhas de cebolas que pagou ................................................................................. Cr$ 5,00

22 – Domingo. Por causa do dia de chuva, não pude ir na missa hoje.
23 – Segunda. Dei à Marina ...................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00
– Sendo que a Marina melhorou bastante, hoje quis subir e foi em casa da filha Aurora.

25 – Quarta. Hoje fui no correio onde comprei selos por ......................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Por envelopes ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
– Por duas lâminas Gillette azul .................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00

27 – Sexta. Às 4 horas subi, fui postar no correio 2 cartas, sendo uma ao neto Olavo Gasperin, seminarista em Pelotas Rio G. S.), e outra
para o Sr. José Battistella, escrivão do registro civil de V. casca (Guaporé); e jornais e uma carta para Humberto Ben de Capinzal (Sta.
Catarina).
– Na Farmácia Minerva, por 2 tubos de Pílulas da Vida, a 4 cruzeiros, total ............................................................................................. Cr$ 8,00
– Por 2 jornais na Livraria Brasil .................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50
– Na venda de Ubaldino Pedroso, por 2 garrafas de vinho para vinagre ................................................................................................... Cr$ 7,00

29 – Domingo. Hoje o dia abriu com forte chuva, que durou até às 11 horas.
– De tarde o tempo abriu. A Marina voltou da casa da Aurora.

– Despesas durante o mês de Junho de 1947:
1

Doces, fósforos e bitter

5,00

15

2 nºs sorteio vitrola, em benefício Asilo S. Vicente

10,00

3

Por Melhoral (5)

1,50

16

Livro "Eu Cláudio Imperador"

15,00

"

1/2 quilo de batatas "Tajá"

2,00

"

3 jornais na Livraria Brasil

2,20

"

5,00

"

Por um bitter Águia

1,00

"

Selos no correio
2 blocos de papel na Livraria
Brasil
"Noite Ilustrada"

"

6

14,00

17 Por verduras
Por balas e um bitter Águia

12,00

1,50

"

3,00

Nabos no Japonês

2,00

18

Um vidro duplo de emulsão Scott

24,00

"

Repolhos no Japonês

8,00

"

Um vidro duplo de Agarol

29,00

8

Beterrabas no Japonês

3,00

19 Por 300 mudas de cebolas

5,00

"

Cenouras no Japonês

2,00

23 Dei para a Marina

9

½ quilo de alho no A. Mulaski
150 gramas de alho no
armazém
da polaca
Um vale para
o "Correio

7,00

25 Por selos no correio

"

10,00
5,00

3,00

"

Por envelopes

5,00

186,00

"

Por 2 lâminas Gillette

2,00

"

Riograndense"
Despesa do mesmo

4,20

27

Por 2 tubos Pílulas da Vida

8,00

"

Erva-mate no A. Mulaski

3,00

"

Por 2 jornais na Livraria Brasil

1,50

"

Lâminas para barba

1,00

"

Por 2 garrafas de vinho para vinagre

7,00

"

20 envelopes na Imp. P. grossa

2,00

"

Um caderno "Ubirajara"

3,00

11

402,90

Julho – 1947
2 – Quarta. Nesta data, recebi um aviso do correio para me apresentar e retirar um volume registrado com valor. Então fui naquela
repartição, onde o empregado fez-me assinar no livro e logo entregou-me um pacote. Sendo que adivinhei o conteúdo do pacote, o levei
para casa. O conteúdo era o meu casaco de casimira, o qual tanto pensamento nos deu, e que a Marina tinha se esquecido em casa da filha
Jones Cezarotto em Constantina de Sarandi, na ocasião em que fomos lá visitar os parentes em março deste ano, e que nós não podíamos
supor, nem adivinhar de como o desaparecimento e falta do tal casaco, cuja falta somente notamos em Guaporé, em casa da filha Itália
Astolfi e não antes.

6 – Domingo. Hoje assisti a Sta. Missa das 9h na Catedral.
– Ao meio-dia almocei em casa do genro L. Busato.
– Às 13 e 30 eu, com o neto Angelin, fomos assistir ao cinema Renascença, digo Império. Pela minha entrada ..................................... Cr$ 4,00
– Pela do Angelin ......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Por doces no bar Palumbo ....................................................................................................................................................................... Cr$ 1,50
– Por um cálice de bitter Águia ................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00

7 – Segunda. Hoje, pela primeira vez este ano, o dia apareceu com a superfície fortemente carregada de um branco lençol, é a primeira
geada que cai este ano nesta localidade. O termômetro em casa marcava 3 graus abaixo de zero.
– O frio continua invadindo o sul do Brasil. No Paraná está nevando, bem como em Sta. Catarina na região serrana. Em Pelotas a temperatura
chegou a 9 graus.
– Em 15 outros municípios gaúchos a temperatura é inferior a zero, com fortes nevadas.

9 – Quarta. Depois do meio-dia, conforme o recado do Padre Costa da paróquia do Rosário, desta cidade, e do Rev. P. Francisco de
Constantina, sendo que este amanhã segue para a sua paróquia de Constantina, assim subi em casa da filha Aurora, a fim de entregar-lhe
uma carta de resposta a aquela que o Reverendo me trouxe da filha Jones, e conforme ele tinha prometido que se teria apresentado aí,
antes das 17, eu o esperei, e não tendo chegado até aquela hora eu voltei para a chácara. Antes porém, entreguei a carta que escrevi para
a filha Jones, a fim de que fosse a seu tempo entregue ao Rev. Que amanhã segue para Constantina.
– Por despesas ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 5,50
– De noite o frio continua intenso.

10 – Quinta. O dia amanheceu com geada.
11 – Sexta. Às 11h subi em casa da filha Aurora. Fui no correio, onde mandei extrair um vale postal em favor de Humberto Ghiggino, livreiro
em S. Paulo, a fim de que me mande o livro “Grandezza e Dacadenza dei Romani”, na importância de .............................................. Cr$ 18,00
– Pela despesa de remessa (nº recibo 371.421) ......................................................................................................................................... Cr$ 2,20
– A imprensa traz a seguinte notícia:
Rio, 11 (D.B.) – A onda de frio que vinha avassalando os estados sulinos, atingiu a capital da República,
sofrendo a temperatura uma queda de 3 graus desde ontem.
O serviço de meteorologia informou que o frio será intensificado ainda mais, pois a presente onda parte do
Chile, onde a temperatura continua baixando. Assim o frio deverá estender-se até o Espirito Santo e
possivelmente a Bahia.

Rio, 11 (A.A.) – A onda do frio que vem atravessando o sul do país, depois de invadir o Rio Grande do Sul,
passou por Sta. Catarina, se fazendo sentir no Paraná.
De acordo com informações, em Porto Alegre já se registraram as seguintes temperaturas abaixo de zero no
Rio Grande: 6 abaixo de zero na Lagoa Vermelha; 5 graus abaixo de zero em Caxias e nove abaixo de zero em
Guaporé. Em 15 municípios gaúchos caíram fortes geadas.
– Tendo o filho Alcides feito a assinatura anual ao jornal “Correio Riograndense” de Garibaldi, nesta data recebeu os 3 primeiros números,
sendo o 20, 21 e 22.
– O frio continua, de manhã com geada.

12 – Sábado. Hoje com a Marina subi na cidade. Por um cálice de bitter Águia ...................................................................................... Cr$ 1,00
– O frio é brabo, porém a cozinha da filha Aurora é boa e quente.
– Durante o dia atacou-me a princípio uma tosse e em seguida, conheci os sintomas da gripe.
– Não voltei para casa hoje e com a Marina passei a noite em casa da filha Aurora.
– Durante a noite p. passada a tosse incomodou-me bastante. Não passei nada de bem.

13 – Domingo. Levantei-me da cama às 8 e 15. Depois de ter tomado café que a filha Aurora preparou-me, fui na missa.
– O dia continuou bastante frio.
– Fui comprar os jornais do dia “Diário dos Campos” e o “Jornal do Paraná”, os quais acondicionei-os e os levei no correio para o nosso amigo
Osvaldo Ribeiro, de Guaporé.
– Às 17h eu e a Marina descemos para a chácara.
– Consta que a noite próxima teremos bastante frio, pois o dia o passou num ambiente bastante frígido.

14 – Segunda. O dia é de forte frio. De manhã o termômetro deu na sombra, 2 graus abaixo de zero.
– Hoje escrevi ao cônsul geral da Itália de Porto Alegre, respeito a interesse do italiano Sr. Mário Luppo aqui residente.
15 – Terça. O dia amanheceu com a temperatura de ½ grau abaixo de zero.
– A geada, ou pouco ou muita, caiu desde o dia 7 para cá, todos os dias.
– Também hoje escrevi ao Consul italiano de Porto Alegre (R.G.S), pedindo-lhe instruções para mandar vir da Itália alguns parentes.

16 – Quarta. Devido ao meu incômodo da gripe, com o frio reinante, parei em casa o dia inteiro.
19 – Sábado. Nesta data emprestei ao filho Onésimo Cr$ 100,00.
– Com a Marina, subi na cidade, a fim de passar a noite em casa da filha Aurora para amanhã cedo assistir a missa.

20 – Domingo. Assisti a missa das 8 horas.
– Às 12 almocei em casa do genro Luís.
– Às 16 estava de volta em casa.

22 – Às 14h andei no correio, onde postei um pacote de livros e revistas para o endereço de João Bianchi de Concórdia.
– Pelo registro paguei ................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,60
– Recebi no correio um pacote registrado de livros, sendo “Recordações da Itália”, 3 volumes .............................................................. Cr$ 6,00
– Despesa .................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,20
– Nesta data o filho Onésimo restituiu-me a importância total de Cr$ 605,00, que eu lhe tinha emprestado em vária vezes, como segue:
Em 4 junho
Cr$ 350,00
Em 12 junho
Cr$ 50,00
Em 13 junho
Cr$ 100,00
Em 7 julho
Cr$ 5,00
Em 19 julho
Cr$ 100,00
Total
Cr$ 605,00
– Assim nesta data estamos quites.

23 – Quarta –feira. Nesta data recebi no correio o livro que encomendei a alguns dias a Livraria italiana de Humberto Ghiggino do Rio, cujo
nome ”Grandezza e Decadenza dei Romani” no valor de Cr$ 18,00. Livro que fazia empenho de obter.

24 –Quinta. Nesta data fiz pedido a Livraria Francisco Alves, do Rio, para pagar pelo reembolso postal, de 13 volumes de romances em
brochuras.

26 – Sábado. Hoje grande solenidade em honra de N. S. Sta. Ana, padroeira de Ponta Grossa. Assisti a missa rezada pelo Sr. Bispo Diocesano
D. Antônio Mazzarotto.
– O tempo está na iminência de desabar fortes chuvaradas logo depois do meio-dia.
– Junto ao filho Alcides, no bar de Palumbo, tomamos uma cerveja ......................................................................................................... Cr$ 4,00

27 – Domingo. Durante a noite o tempo choveu.
– O tempo de chuva estragou as solenidades da festa.
– Tinha a intenção de ir para casa, mas a chuva contínua não me permitiu, assim passarei a noite em casa de Luís.

28 – Segunda. Comprei na peixaria do Japonês repolho e cenouras por .................................................................................................. Cr$ 6,00
– Às 14 cheguei na chácara.

29 – Terça. Às 4h da madrugada principiou a chover, continuando até esclarecer o dia.
– A pedido da Marina, dei ao filho Ovídio, afim de que o mesmo possa comprar um vidro duplo de Emulsão de Scott e outros objetos
................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 40,00

30 – Quarta. Tendo eu manifestado ao genro de pregar arapucas14, de que ele precisa muitas, isto é, umas 5.000 (cinco mil), a 20 centavos
(duzentos réis), por cada uma, sendo que o Luís fornece todos os materiais, madeira e pregos. Assim, tendo recebido o consentimento do
patrão, mandei buscar o material e principiei a trabalhar. O rendimento das tais arapucas é de uma dúzia por hora.

31 – Quinta. Trabalhei nas arapucas, aprontei durante o dia inteiro 6 dúzias, isto é 72 a 20 centavos, a1,40 cruzeiros. Fiquei satisfeito com
o ritmo.
– Sendo hoje o aniversário natalício da filha Aurora, mandei o filho Onésimo comprar para presenteá-la, uma garrafa de legítimo vinho do
Porto, que custou a importância de .......................................................................................................................................................... Cr$ 35,00
– Às 19h principiou a chover, continuando até as primeiras horas do dia 1º de agosto. Foi uma chuva providencial, pois o terreno nesta
paragem bastante estéril e de muito cascalho, precisa à miúdo do seu providencial elemento, afim de humedecer a árida terra, para que a
vegetação possa desenvolver-se e não morrer.
– Despesas durante o mês de Julho de 1947:
6 Por uma esmola
1,00
13 Por 2 jornais
1,00
"

4,00

"

Por envelopes

2,00

2,00

"

Por selos

3,00

"

Uma entrada no cine Imperial
Uma entrada para o neto
Angelin
Por doces no Palumbo

1,50

22

Um pacote registrado para Concórdia

1,60

"

Por um bitter Águia

2,00

"

Pelo livro "Recordações da Itália" 3 volumes

6,00

8

Por sardinhas em salmoura

2,00

22

Despesas do mesmo livro

2,20

"

Por balas

1,50

26

Por uma garrafa de cerveja no Bar Palumbo

4,00

5,00

28
29

Na Peixaria do Japonês, repolhos e cenouras
A pedido da Marina para comprar Emulsão de Scott
para o Ovídio

6,00

4,00

40,00

31

Por uma garrafa de vinho do porto

35,00

"

10 Por uma garrafa de caninha
"

Por pães
11 Por um livro do livreiro
" Humberto
Despesa doGhiggino
mesmo
12 Por um bitter Águia
"

Por caramelos

18,00
2,20
1,00
1,50

146,50

Agosto – 1947
1º – Sexta-feira. Hoje fiz 60 arapucas. De tarde o tempo abriu.
2 – Sábado. Forte geada, porém o dia foi lindo.
– Às 16 horas, a Marina subiu na cidade e foi trabalhar em casa da filha Aurora, onde tem bastante serviço em costurar acolchoadas, trabalho
que lhe dará para vários dias.

3 – Domingo. Hoje assisti a Santa Missa das 10 e 30.
– Às 14 horas, junto aos filhos Onésimo e Ovídio, assisti a uma função no Cine Império. Não me agradou.

4 – Segunda. Por falta de pregos pouco trabalhei nas arapucas.
– De tarde vieram os pregos.

5 – Terça-feira. Consegui fazer umas 50 arapucas. Às 15 subi na cidade. Pelo corta da barba ................................................................ Cr$ 3,00
– Por outras despesas ................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,50
– Às 17 estava novamente em casa.
– Levei na Impressora Pontagrossense três volumes do livro “Recordações da Itália” a fim de que me sejam encadernados em um só volume.

6 – Quarta. Hoje consegui fazer umas 108 arapucas (ganhei Cr$ 21,60).
7 – Quinta. Por falta de peças (tabuinhas), não trabalhei.
– Nesta data emprestei ao filho Alcides 20 cruzeiros.
– Tendo o meu serviço parado por falta de material, resolvi subir na cidade, porém às 16 e 30, quando estava pronto para sair, principiou a
chover, assim fiquei em casa.
– De tarde o tempo abriu, assim o neto Angelin conseguiu me trazer o material para amanhã trabalhar.

8 – Sexta. Hoje bem cedo principiei nas arapucas, de noite já as tinha feito 100.
9 – Sábado. O tempo não está firme.
– Antes do meio-dia ocupei-me em escrever.
– Depois do ½ dia fiz 76 arapucas.
– Às 17 horas a Marina voltou lá da casa da filha Aurora, onde esteve a semana inteira em serviço.

10 – Domingo. O tempo de chuva não permitiu-me subir e assistir a Sta. Missa. A chuva continuou a cair o dia todo.
11 – Segunda. O tempo está ruim e as estradas lamacentas. O frio novamente se faz ouvir e me incomoda bastante.
13 – Quarta. Levei no correio um pacotinho de revistas e jornais para o amigo David Toazza. Almocei em casa da filha Aurora.
– Para despesas hoje:
Repolhos ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 7,00
Bitter Águia ................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,50
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Arapuca - Armadilha, feita de paus, com formato piramidal, e destinada a pegar vivos aves, pequenos mamíferos, ou outros animais de caça.

Corte da barba ............................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00
Laranjas de umbigo ..................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00
½ quilo de macarrão .................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
300 gramas de sardinhas em sal ................................................................................................................................................. Cr$ 2,50
Sementes de cravos .................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
Verduras ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 6,00
Total ......... Cr$ 29,00
– Às 18 horas estava novamente em casa.

15 – Sexta-feira. Assunção de N. Senhora. Assisti a missa na catedral. Almocei em casa da filha Aurora.
– Às 14h, no cinema Renascença, assisti ao filme “Episódio da guerra no norte da Itália”. Bastante impressionante.
– Para despesas hoje:
Um vidro de tinta para escrever .................................................................................................................................................. Cr$ 7,50
Um tubo de cola tudo ................................................................................................................................................................. Cr$ 6,50
Pedra (Leiza) para o Leonide ....................................................................................................................................................... Cr$ 5,00
2 lápis .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00
Bitter Águia ................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00
Uma entrada no cinema ............................................................................................................................................................. Cr$ 4,00
Outras despesas ......................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00
Oferta esmola ............................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
Total ......... Cr$ 30,00

16 – Sábado. Hoje fiz 10 dúzias de arapucas, portanto ganhei 24,00 cruzeiros.
18 – Segunda. Na Livraria Brasil comprei duas revistas, sendo a “Noite Ilustrada” .................................................................................. Cr$ 1,50
– E “O Cruzeiro” .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00
– Jornal “Idade Nova” .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00
– Por uma garrafa de cerveja ..................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Por 24 laranjas .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Por 2 dúzias de bananas ........................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00
– Por uma maçã .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00

20 – Quarta. No correio encontrei o pacote dos livros que encomendei na Livraria Francisco Alves do Rio, porém os livros encomendados
eram 13 volumes, e os chegados foram em nº de 8 volumes. O tal pedido foi feito em 24 de julho de 1947, na importância de ........ Cr$ 22,50
– Por mais despesas .................................................................................................................................................................................... Cr$ 3,80
– Por ½ dúzia de envelopes na Livraria Rosário com papéis de luto .......................................................................................................... Cr$ 3,00
– Na Impressora Pontagrossense por 2 dúzias de envelopes comerciais .................................................................................................. Cr$ 2,00
– Pelo momento acabei o serviço das arapucas, as quais as aprontei em número de 1.014 a 200 réis 15 cada uma, perfazendo a importância
de Cr$ 202,80.
– Das mãos do filho Alcides, recebi a importância de 300 cruzeiros, em pagamento do serviço das arapucas, dinheiro que recebeu do meu
neto Eduardo, o qual pagou a dita importância por ordem do seu pai Luís Busato, que no mesmo tempo quis mostrar a generosidade em
me pagar para mais a importância de Cr$ 97,20. Lhe fico grato ao Luís pela sua bondade.

21 – Quinta-feira. De acordo com a minha esposa Marina, dei ao filho Onésimo a importância de Cr$ 300,00, a fim de que possa comprar
um saco de farinha de trigo cujo peso é de 50 quilos, para o gasto do futuro, porque consta que o câmbio negro vai tomar conta do precioso
elemento, cujo preço atualmente é de Cr$ 260,00 ao saco. Em seguida a gente terá que pagar aquela farinha a preços astronômicos!
– O excedente dos trezentos cruzeiros, os deixei ao filho Onésimo para despesas.

22 – Sexta. Esperado ansiosamente pela família e pela esposa, chegou da Itália o nosso neto Fernando, filho de Luís Busato, e que tinha ido
embarcado de avião para aquele país na semana santa deste ano.

23 – Sábado. Sabendo do regresso da Itália do neto Fernando, hoje subi a fim de o cumprimentar e dar-lhe os meus parabéns. Porém não
o encontrei, estava ausente.

24 – Domingo. Sendo que o tempo, desde esta noite rompeu, e as estradas molhadas e escorregadias, parei em casa, sem ter podido ir na
missa.

25 – Segunda. Tendo o tempo aberto, subi na cidade. Fui em casa da filha Aurora onde encontrei-me com o neto Fernando, que
cumprimentei pela arrojada viagem de avião e feliz regresso da Itália.
– Não achei satisfação, pois poucas palavras consegui dele, quase nada me falou das suas viagens de ida e volta e permanência na península,
que foi além de 3 meses ...
– Por um jornal “Idade Nova” ..................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00

26 – Terça. Hoje, no Armazém Olinda, de André Mulaski, comprei 2 garrafas de vinho “Perdigueiro” da firma Ettore Pezzi de Caxias do Sul
(R.G.S.), paguei ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 7,00
– Mais por 10 (dez) pães ............................................................................................................................................................................. Cr$ 4,00
– Mais dois quilos de açúcar a Cr$ 4,50, no total ....................................................................................................................................... Cr$ 9,00
– Inauguração às 17 horas, do 2º forno da olaria de Liís Busato (Cerâmica São Luiz).

29 – Sexta-feira. Subi na cidade. Numa venda da Rua dos Operários, comprei uma garrafa de Caninha Velha, que paguei .................. Cr$ 4,00
– Mais 3 lâminas Gillette azul .................................................. Cr$ 3,00
– E por outras despesas ................................................................................... Cr$ 2,80
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Réis – em alguns dos registros, Ângelo ainda utilizava escrever “réis” ao invés de cruzeiro.

30 – Sábado. A Marina subiu na cidade, foi em casa da filha Aurora a fim de passar aí uns dias em serviço de coser.
31 – Domingo. Amanheceu chovendo. Parei em casa o dia inteiro.
– Despesas durante o mês de Agosto de 1947:
3

Várias despesas

15,00

18

"Idade Nova"

1,00

5

Pelo corte da barba

3,00

"

Uma garrafa de cerveja

4,00

"

Por outras despesas

2,50

"

Por 2 dúzias de bananas

4,00

Por uma maçã

13,00

"

"

Por bitter Águia

2,50

20

"

Pelo corte da barba

3,00

"

Mais despesa

3,80

"

Por frutas

1,00

"

½ dúzia de envelopes e papéis de luto

3,00

"

½ quilo de macarrão

5,00

"

2,00

"

300 gramas de sardinha em salmora

2,50

21

"

Sementes de cravo (flor)

2,00

Uma dúzia de envelopes comerciais
Dei para o filho Onésimo para compra de farinha
de trigo e outros comestíveis

Um vidro de tinta para escrever

7,50

25

Um jornal "Idade Nova"

1,00

"

Um tubo de cola tudo

6,50

"

Por 2 garrafas de vinho no André Malaski

7,00

"

Uma pedra para o Leonide

5,00

"

Por 10 pães

4,00

"

2 lápis

1,00

"

Por 2 quilos de açúcar

9,00

"

Bitter Águia

2,00

29

Por uma garrafa de caninha Velha

4,00

"

Uma entrada no cinema

4,00

"

Por 3 lâminas Gillette

3,00

"

Outras despesas

3,00

"

Outras despesas

2,80

"

Uma esmola

1,00

"Noite Ilustrada" e "O Cruzeiro"

3,50

13

15

18

Por verduras

Por 8 volumes de livros em brochura

Reprodução da última anotação de Ângelo no caderno 41.

2,50
22,50

300,00

456,60

