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EUSKAL-FÉSTAK DONOSTIAN.
1 8 8  7  *

Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarreak, gure euskera eder, 
b.iursakinde, pintura età musika gerenak alegiiì guzian gonio età 
zabaltzeko bere egiù-pideari oar.tuaz, erabaki du urte ontako eus- 
kal-féstak egin ta ospatutzea datorren Lotazill edo Abenduareu 
azken amartean, prestaturik outarako ondoreu agertzeu dirán indar* 
ueurtz età jostagudak. Orla aurten izarigo diranen

a z a l d e a .
IZKRIBATZÁLLÉEN INRAR-SeURTZEA'.
A

* •, .Eu skal-izjiiii'dza-jakindeak zábaltzen sayatzen dirán izkribatza- 
lleai íanbide onragarri onetan aurrera ere jarraitzeko serbituko 
diezten limurkaritzat, einango zaizkate ondorengo sari oek:l .k° Zillàhrezkò Eiìramu adar RAT, euskal irakurgai edo gure 
aurrekoai aditutako koudairen bai; itz-larrietan obeto ipintzen due- 
nari. Ben i età argitaratugabea ezpada, esan bear du egilleak nondik 
datorrena dan, edo zér dan bere lauerako aurrean iduki due» gaia.

Aldeera.—Bite zar omrelsu bal.
garre" ZlLLARREZKO LUMA UHREZESTALI BAT, DOYlOStiüT ñrgido-

tarren bizi/zéen gañean, itz-ueurtu edo larrietan, lanik onena aur- 
kezten duenari; edo Donostia zer nolako uda-lekua dan obeto ager- 
tzen duen lañaren egilleari.Lenbiziko gaiari dagokionez, lan au izan liteke, ala Uri ontako 
curen jakinduriaz, balore edo bertuteagatik berezitu izan dirán seme 
guzien gutiste bat, ñola aietako batzucu gaiícko erakasde bat.

Aldeera.—BHozar onorelsu bat.
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JUEGOS FLORALES EUSKAROS EN SAN SEBASTIAN.
± s  a  7 *

El C o n s is t o r io  d e  J u eg o s  f l o r a l e s  de est«T Ciudad, atento á su 
misión de procurar por cuantos medios estén á su alcance la conser
vación de la lengua bascongada, y la propagación y el desarrollo de 
nuestra poesía, pintura y música peculiares, ha dispuesto la celebra
ción en la última decena del mes de Diciembre próximo de las ties
tas euskaras correspondientes al presente año, anunciando al efecto 
varios certámenes en la forma que se expresa en el siguiente

CARTEL.
CERTAMEN LITERARIO. ^

Como modesta recompensa que sirva de lauro y de estímulo á los 
escritores que se dedican al cultivo de la literatura bascongada, se 
concederán los premios siguientes:

1. ° Un ram o  d e  l a u r e l  d e  p l a t a , al autor de la mejor leyenda 
bascongada escrita en prosa. Si no fuese original deberá indicarse 
su procedencia ó el texto que se ha tenido á la vista para la traduc
ción ó arreglo.Accésit .—Diploma de honor.

2. ° U na pluma de plata sobredorada, al autor del mejor traba
jo biográfico en prosa ó verso, sobre Easonenses ilustres; ó de una 
descripción de la Ciudad de San Sebastian como punto veraniego.

Respecto al primer punto, este estudio podrá ser, bien una gale
ría de hijos de la Ciudad que se hayan distinguido por su saber, su 
valor ó sus virtudes, ó bien un estudio de uno ó varios varones be
neméritos.

Accésit.—Diploma de honor,
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3 <garren AlZKIBEL-EN EUSKAL-GAZTELÀNIZKO lZTEGI FAMATUAREN Ll- 
BURU EDERKIRO APAiNDUTAKO b a t , itz-neurtu edo larnetan, jostiru- 
ditar saiorik onena aurkezten duenari. Lati onek izan bearko da 
berriva età argitaratubagea, bañan izan liteke jostirudiko edozein 
motakoa, ala trajedi, drama edo komeditarra, noia musikarekin ba
tean egitekoa.Lan berririk balere aurkeztuko ezpalitz, batzar-epalleak ernan 
al izano’o du sari au beste izkuntzen batetik obeto itzuli edo mol a- 
tutakoizkribuari, baldiñ onek bear dirán bainande edo doain guziak 
biltzen badi tu.Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.

4_garren ARTEZ EDO MANORO EGINTAKO ZERBAIT GAUZA, edOZeifl g a i
età neurritan jarritako biursakintza ederrenaren egilleari. _Ez dira sariztatuko, puntu ontan len bi bider Euskal-itz-jostaldien 
Batzar onen aldetik sariztatuak izan diradenen moldaerak.

Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.
5  garren ZlLLARREZ APAINDUTAKO M aKILLA BAT, Eliskal-lurreail 

e<nn dirán eleizacho famatuetatik edozeiñ baten gaflean izknbu-kon- 
dairazko edo aditutakorik onena agertzeu duenarentzat, dala 1 z- 
larri noia neurtuetan; adierazirik ezifí izango dala Ondarribiako 
Ama Birjiña Guadalupekoarena.Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.

g.garrcn Z il l a r r e z k o  l ir io  b a t , gure izkuntzan oraindik izenik 
ez duten asiera, lanbide, età ganza sorta berriak adierazteko, eus- 
karatik aterata, izkuntz onen legeak ondo gonleaz, ìzen berri geien 
ipintzen dituenari. Guchienaz aurkeztu bear dira berrogei ta amar
izen berri. _. ,Ala "auz oen izenak, noia aurkeztuko dirán beste edozein daBo
katenak izan bearko date berriak, età izkuntz onen legeak eskatzen 
duten erara osotoro moldatuak; konturatzen dalank, ezen, sana 
emateko begiratuko zayola, ez ainbeste geienak dituen lanari, ez- 
pada oek egokiago moldatuak dakazkienari.

Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.
7 <garren AlXTEZ EDO MANORO EGINTAKO ZEBAIT GAUZA, e u s k a i ’ftzko

jostirudi bat ongiena aurkeztatzen duenari.Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.
8.*.«™ Z il l a h r e z k o  MEDALLA Ra t , Nafarroho F.nshal-FAhar- 

„oak eskefiia, Gipuzkoako erri, toki, echadi, eleizacho, mondi, i hai 
eta Hunden izen euskerazkoen gadean orotkamnk onena egiten 
duenarentzat, agerturik guztien izen-sortzea.

Aldeera.—Bitezar onoretsu bat,

VI

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



VII

3 0 Un e j e m p l a r  d e l  G r a n  D ic c io n a r io  b a s c o - c a s t e l l a n o  d e  
Aizkibel, p r im o r o s a m e n t e  e n c u a d e r n a d o , al autor del mejoi ensaco 
dramático, en prosa ó verso. La obra deberá ser original é inédita, 
y puede ser trágica, dramática, cómica ó lírica.A falta de obras originales, el Jurado podrá adjudicar el premio 
á la mejor traducción ó arreglo que se presente, siempre que íeuna 
las condiciones de mérito necesarias.

Accésit.—Diploma de honor.
4/ Un o b je t o  d e  a r t e , ai autor de la mejor poesía bascongada 

con libertad de asunto y de metro, quedando excluidos de este pun
to del Programa los que ántes hubiesen sido dos veces laureados en 
él por el Consistorio.Accésit.—Diploma de honor.

5 . ° Un m a n il l a  con in c r u s t a c io n e s  d e  p l a t a , al autor de la 
mejor monografía histórico-tradicional, en prosa ó verso, sobre 
cualquiera de los célebres santuarios erigidos en tiena euskaia, ex
cepción hecha del de Guadalupe (Fuenterrabía).

Accésit.—Diploma de honor.
6. ° Un lirio de plata, para el que presente el mayor numero 

de voces técnicas ó facultativas, creadas con arreglo á los principios 
de la etimología bascongada, y con raíces de esta lengua, para de
signar principios, objetos ó invenciones que no tengan nombre en 
este idioma. El mínimum de voces que se exige es el de cincuenta.

Las correspondencias á estas u otras voces que se presenten de
berán ser nuevas, y ajustarse en un todo á los buenos principios 
científicos, entendiéndose que para la concesión del premio se ten
drá en cuenta, no sólo el número de ellas, sino la mayor ó menoi 
perfección con que han sido íormadas.Accésit.—Diploma de honor.

7.o Un objeto de arte, al que más se distinga en la representa
ción de una obra euskara.Accésit.—Diploma de honor.

8.° Una medalla de plata, ofrecida por la Asociación Euskara 
de Nabarra, al autor de la mejor memoria acerca de los nombres 
bascongados de pueblos, lugares, términos, santuarios, montes, lios 
y fuentes de Guipúzcoa, con explicación etimológica de todos ellos.

Accésit.—Diploma de honor.
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V ili

(^garren ARTEZ EDO MANORO EGINTAKO ZERBAIT GAUZA, UtllOH A v -
tesana deritzon Uri ontako elkarteak eskeñia, Onenzaro edo Gauona 
langille-famili batean nolakoa izaten dan itz-larri edo neurtuetan 
obeto agertzen duenari.

Aldeera.—Bitezcir onorelsu bat.
jO.gamm § EI SARIj DIBUJATZEKO ESTUCHE EDO RESTE ORLAKO GAUZEN

b a t z u e k , 10.tik 15 urterà bitarteko sei mutili gazte, euskeraz ondo- 
ena irakurri eta izkribatu, ordu laurden batean, egiten dutenentzat.

l .k# Indar-neurtze ontarako aukeratzen dirán lan guziak izkri
batu bear dira euskeraz, baña izkribatzalle bakoitzak berezitu leza- 
ke euskal-errietako edozeiñ izkera mota.

garren Lan guziak bialduak izan bear dute korrioaren bidez 
paper-bilgo ziertotu edo zertifikatuetan zuzende onekiñ: S r . S e c r e 
t a r io  d e l  C o n s is t o r io  d e  J u eg o s  f l o r a l e s  d e  S an  S e b a s t ia n .

3>garren Paper bakoitzean ipiñiko da lan bakoitza, jarririk berari 
ezagungarri bat, eta, ichia ere egongo dan beste papercho batean, 
ipiñiko dira izkibatzallearen izen-lonbreak, età bere bizi-lekuaren 
señak barrendik, eta ezagungarri ura ber-bera kanpotik.

.̂garren Izki’ibuak bialdu litezke, ala nai bada, inoren izenik gabe 
edo izen falso-pean, baña ala bialtzen dituenak, para bearko dita 
beste siñale bereziren batzuek, aren lana sariztatua izango balitz, 
bera egillea dala ikusi-erazotzeko.

5.garren Moldaera guziak ikusiko di tu Euskal-itz-jostaldien 13a- 
tzarreak eta erabakiko du zér izkribu dirán saria merezi dutenak^ 
baita ere sari-aldeera edo aipamen onragarrien diña diranak. Erre- 
bista Eushal-Erria-ren Zuzendariak eztu lan ontan parterik ar- 
tuko.
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9. ° Un objeto de arte, ofrecido por la sociedad local Union 
Artesano, al autor de la mejor descripción, en prosa ó verso, de la 
fiesta de Noche-Buena en una familia de artesanos.

Accésit.—Diploma de honor.
10. ° Seis premios consistentes en estuches de dibujo ú objetos 

análogos, para otros tantos jóvenes de 10 á 15 años que mejor lean 
y escriban en bascuence, durante un cuarto de hora.

ix

A D V E l S T E l s T O I A S .

1. « Todos los trabajos con Opción á este concurso deberán estar 
escritos en lengua bascongada, pudiendo cada escritor elegir libre
mente el dialecto que estime más oportuno.

2. a Todos los trabajos deberán remitirse por correo en pliegos 
certificados, con sobre al Sr. Secretario del Consistorio de J uegos 
florales en San Sebastian.

3. a Cada pliego contendrá la composición, que llevará como dis
tintivo un lema cualquiera, y otro sobre, cerrado también, con el 
nombre del autor y señas de su domicilio, y el mismo lema repetido 
en la cubierta.

4. a Los trabajos podrán presentarse bajo pseudónimo ó anóni
mo, pero en este caso deberán incluirse algunas señas para la debi
da justificación del autor, en el caso de que aquellos resultasen pre
miados.

5. a Todas las composiciones serán examinadas por el Consisto
rio, que señalará las que sean acreedoras á premios, pudiendo con
ceder además las menciones honoríficas que estime convenientes. El 
Director de la revista E uskal-Erria no tomará parte en este exa
men.
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X

6-garren Baldin saria iristeko ustean bialtzen dirán izkribuen ar- tean ezpada arkitzen batere onetarako bear dirán ganza guziak be- 
tetzen dituenik, saria geldituko da jabegabetua, età festa oek molda- 
tu dituen Batzarreak gordeko du egokiago deritzaion beste gauzaren baterako.

7 ,garren Saria irichitako izkribu guziak moldizkidatuko dira 
Euskal-itz jostaldien Batzarrearen kontura, età sari-irabazle bakoi- 
tzari emango zaiezte 10."« moldizkira, età 5."« aldeera edo aipamen onragarria merezi dutenai.

g-t,arren Bialtzen (1 irati esku-izkribuak ez dira osterà itznliko, 
ezpada gordeak izango dira gis-onetako gauzen zuzenlekuan, età 
Batzaneak usata al izango du oetaz ongien deritzaion moduan.

garren Lan gUzjak bialdu bear dira indar-neurtze ontarako, esan 
dan eran, datorren Azaroaren, 1>  egunaren arratsaldeko O-etako.

IO.*™ Azaldeko lumeroan eskeiñtzen dirán sariak in
cili nai dituzten mutili gazteakjakifi-arazi bear diote ala, itzez edo 
izkribuz, Abenduaren 1 0 .^"  egunaren arratsaldeko 6-etako, On 
Marzelino Soroa, On Ramon Artola edo On José Zapirain jaunai.

\ i garren Sari-emaldia egingo da ots-aundiarekin Biltoki edo 
Teatro Zarrean Abenduaren 26 g«rip" arratsean, edo ori ezin balitz, 
Batzarreak berezitzen duen amarte artako gabean. Irakurriko dira 
sariztatuak izan dirán izkribuetatik al diranak, età jostirudirako 
lanari dagokionez, Batzarreak ipiñiko du alegin guzia itzaldiatua izan dedin.
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XI

6.a Si ninguno de los trabajos presentados con opcion á alguno 
de los premios reuniere las condiciones necesarias, se declarará de
sierto el concurso, reservándose el Consistorio el objeto señalado 
como recompensa.

7 a Las composiciones premiadas serán impresas por cuenta 
del Consistorio, regalándose 10 ejemplares á cada unô  de los auto
res premiados, y 5 á los que hubiesen obtenido accésit ó mención
honorífica.

8 a No se devolverán los manuscritos que se remitan, los cua
les quedarán archivados en el expediente de su razón, y de los que 
podrá usar el Consistorio como estime mas acertado.

9. a El plazo para la presentación de pliegos espirará el dia l.° 
del mes de Noviembre á las 6 de la tarde.

10. a Los jovenes que aspiren á los premios señalados en el nú
mero 10.° del Programa, lo manifestarán verbalmente ó por escrito 
ántes de las 6 de la tarde del 10 de Diciembre, á los Sres. D. Marce
lino Soroa, D. Ramón Al tóla ó D. José Zapirain.

11. a La distribución solemne de los premios tendrá lugar en el 
Teatro Principal la noche del 26 de Diciembre próximo, ó en su de
fecto en aquella de la misma decena que la Comisión señale. Se dara 
lectura á las composiciones cuya extensión lo permita, y en cuan
to al ensayo dramático que pueda resultar laureado, la Comisión 
.pondrá cuantos medios estén á su alcance para conseguir su repre
sentación.
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.Xií

Nairik ere Batzarre onekelkartu gure musika irigokia noizpaite- 
tik onera zorionean gure izkribalarien artean jayo dan mugiera ta 
limurkariari, erabaki du egitéa, mota edo klase onetako indar-neur- 
tze bat eskeñiaz.

1. ko Zjllarrezko lira. bat E askal-soñii zar rea ganean ipinitci
lio antolamendurik onenareu egilleari.

Onelako lanik aurkezten ezpalitz, ontarako izendatzen dan Bat
zarre bereziak eman al izango du sari au Zortziko, Euskal-soñucn 
gancho burutazio edo elkarrotskirih onenaren egilleari, adierazirik 
aurkezten dirán moldaera guziyak izan bear dutela egiazko euskal- 
tasunez beteak, bai dala bere lototsagatik, bai beren otseztiyagatik 
edo beste edozeiñ gauz euskaldun-musika bestien artean ezagunga- 
rri egiten duenagatik.Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.

2 .  garren NlKELEZKO ESKRITONTZI BAT, 1)Í c h i s t u  ta  1)Í C h h 'O la k iñ  j o -
tzeko antolamendurik onena aurkezten duenarentzat, dala Eushal- 
soñu zarren gañean egiña, dala Haydn edo Mozart musika-maisuen 
obretatik aterea.Aldeera.—Bitezar onoretsu bat.

^garren A r TEZ EDO MANOLO EGINTAKO ZERRAIT GAUZA, Ltt Frater
nal deriLzon Uri ontako elkarteak eskeñia, elkarte onek duen izaera 
erriko-seme-ísiv eta jostallua ongiena azaltzen duen zortziko edo 
musika-moldaeraren egilleari.Aldeera.— Bitezar onoretsu bat.

OARKEHAK.--l.ko Indar neurtze ontarako moldatzen dirán 
lan gii zi a k ipiñi l>ear dira orhesta oso edo musiha-bandarako, eta 
bialdu bear dira izkribalarien indar-neurtzeko, 2, S eta 4.sarren oarke- 
retan esan dan eran.

2.garren An jaiTÍtako 5.»turcn, Eqskal-Erria-ren Zuzendariari da- 
goklonean, 0, 8 età 0. ârrcn oarkerak kontuan artuko dira ere indat- 
neurtze ontarako.

3>garren EuskabBatzarreak egingo ditu bere alegiñ guziak sariz- 
tatua izaten dan lana joa izan dedin orkesta osoarekiñ, Abenduaren 
azken amarterako berak moldatzen duen testan, pagaturik ori ala 
dala, bear dirán musika-paperen ateratzia.
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xrn

Deseando el Consistorio asociar la música popular al movimiento 
literario euskaro, felizmente iniciado de algún tiempo á esta parte, 
ha acordado abrir un certamen especial de composiciones de esta 
clase y ofrecer

1. ° Una. l ir a  d e  plata al autor de la mejor Fantasía sobre aires 
Vascongados.

A falta de dicho trabajo, el Jurado especial que oportunamente 
se designará para el examen de estas composiciones, podrá adjudi
car dicho premio al autor del mejor zortziko, capricho, sinfonía ú 
overtura que se presente, bien en ten i ido que en todas las obras 
debe resplandecer un carácter genuinamente euskaro, ya sea por el 
ritmo, los diseños melódicos ó por cualquiera otro de los rasgos que 
integran y determinan la fisonomía especial de la música baseon- 
gada.Accésit. —Diploma de honor.

2. ° Una e s c r ib a n ía  d e  n ík e l , al autor del mejor arreglo hecho 
para dos silbos y dos silbotes sobre música exclusivamente bascon- 
gada, ó bien tomada de los clásicos Haydn ó Mozart.Accésit.—Diploma de honor.

3. ° Un o b je t o  d e  a r t e , ofrecido por la sociedad local La Fra
ternal, al autor del zortziko ó composición musical que se inspire 
mejor en el carácter errilio-seme y festivo de dicha Sociedad.Accésit .—Diploma, de honor.

ADVERTENCIAS.— 1.a Todas las obras que se presenten con 
opcion á este concurso deberán estar dispuestas en partitura para 
orquesta ó banda; y deberán presentarse ó remitirse en la forma 
<{ue se determina en las advertencias '2.a, 3.a y 4.* del certámen lite
rario.

2. a Se aplicarán asimismo á este concurso las advertencias 5.a 
en lo que se refiere al Director de la Euskal-Erria, (i.a, 8.a y 9.a 
expresadas para los aspirantes á dicho certámen.

3. a El Consistorio gestionará para que la composición que re
sulte premiada sea ejecutada á toda orquesta en la función que dicho 
instituto dispone para la última decena de Diciembre y costeará en 
tal caso la copia necesaria de papeles.
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XIV

Alitieskr-i eáo indar-aeurtiea.

, k0 ITrre-7ILi arrezko koloecha b a t  Euskal-erriko eleizacho

<— t i ktzen diralTo'ndarribiako Ama Birjiùa Guadalupe-koarena età Gaz- 
telugacheko San Juan.

Í S T Í ™  Minoro egintako zerbaxt k0 oiturak cheto agertzen dituenari pintura edo antzesta batean.
o S ^ f ^ r S Í T d i r a n  antzesta edopintura guziak 

¡ u Z S a U b e l  egilleai, geldiUen zaiola Batzarrean beren
dira datorren Aben-

duaren :l.k0 egunaren arratsaldeko d-etako,

iitomliiai'pn oí] garren o-aubean, edo egun artan ezin balitz, Bat-. 

bat, emanile
EUSKAL-CHISTÜ BOILDER EDO ERRAZTUN ZILLARREZKODUN BAT,

danik Euskal-itz-jostaldien Balzar onen aldetik.
Aldeera.— Bìtezar o n o r e t s u b a
GARKKI’AK - 1  *• lndar-neurtze ontan parte artu nai dulen OARIvLUAK. • bakoitza bere atabalanarekin, età

« . » « .  <i—
tuu-tuna età afabularen laguntzarekin.
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XV

GQEfGVmSQ nGTÓEUEG'Q.

1. ° Una. paletita de oro y plata, al autor del mejor cuadro al 
óleo ó acuarela que represente, fielmente, cualquiera de los célebres 
santuarios erigidos en tierra euskara, con el paisaje que le cerque; 
se exceptúan el de Guadalupe (Fuenterrabía) y el de San Juan de 
Gaztelugache (Bizcaya).Accésit.—Diploma de honor.2. ° Un objeto de arte, al autor del mejor cuadro al óleo ó 
acuarela que represente costumbres del país euskaro.

Accésit.—Diploma de honor.ADVERTENCIAS.—1.a Los cuadros ó composiciones pictóricas 
que se presenten se devolverán á sus autores, reservándose el Con
sistorio el derecho de reproducirlos.2.a El plazo para la presentación de dichos trabajos espirará el 
dia l.° del mes de Diciembre á las 6 de la tarde.

La noche del 26 de Diciembre, ó en su defecto en aquella de la 
misma decena que la Comisión señale, se celebrará también en el 
Teatro Principal de esta Ciudad un concurso especial de tamborile
ros, concediéndose como

PREMIO: Una bascatibia con anillas de plata,
al que el jurado respectivo califique en primer término de entre los 
aspirantes, excluyéndose á los que ántes hubiesen sido premiados 
dos veces por el Consistorio.Accésit.—Diploma de honor.

ADVERTENCIAS —1.a Los tamborileros que aspiren al premio 
deberán presentarse en unión con el tambor ó atabalero correspon
diente y ejecutarán los trozos que el jurado designe con acompaña
miento de atabal y tamboril.
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XVI

o.**"“  Jndai'-neurtze au egingo da batzar-epalle berezi baten 
.arrean, ata onek erabakiko du chistularietat.k 
zi dueña, emau al izanik gañera ondo mzten zaizkan Büe.arrah, 
;namen onoretsu onen diñ arkitzen dituenai.8 «*'«" Batzar-epallearen eska uzten da ikustea atabalanen ar- 

tetik bat edo heste sariztatzeko diñ ote dan, bere abillidadeagatu, 
oto aví uaiq 7év alo°era edo sari eroan l>ear zaion.índar-neurtze ontan parte arta nai dutenak jakiin-arazi 
1,BU-diote ala itzez edo izkribuz, On Marcelino Soroa, On Ramón 
A, tola edo On José Zapirain jaunai, Abenduaren 10,««-* egunaren 
arratsaldeko 6-etako.

6ERS0L&RIEN JOLASBIDEA.

Azkeneno-o, esan bezela berezitzen dan gaubean egingo da, len 
e s a X o  Biftoki edo Teatro /arrean, Euskal-erriko bersolanen tal-
kidlrtaifp1 rfe artnnti daten bersolariak jakin-arazi bear diote ala, 
itzez edo izkribuz, chistu-soüularientzat jarri dirán egun etaoid en in rúan esana gelditzen dan balzar bereziko jaunetako edozemi.

I mn oek’autatu edo siñalatuko dituzte, artaratzen dirán guzien 
artetìkjolas-bide ontarako bear dirán bi beraoU ri* eU batzarreak 
eman «o diezte lan onengatik berrogei pezeta bakoitean.

Donostian, t887.*arrrn urteko Uztaren 15-ean.
BATZARREAREN IZENEAN :

í g ü F I N O  ¿ g A C H I A N D I A R E N A ,

‘Dianagusia.

l N T O N IO  f i R Z Á C ,

Goarpelaría.
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XVIÍ
2 . » Un Jurado especial presidirá el acto y calificará los ejerci

cios pudiendo conceder además del premio señalado las menciones 
honoríficas que estime justas, y que consistirán en un Diploma a
favor de cada uno de los agraciados. #3. » Queda á la discreción del Jurado el apreciar, en cada caso,
si hay méritos para recompensar, y en qué forma, la^habilidad de 
que pudieran dar muestras los atabaleros que acompañen a los tam
borileros ejecutantes. . t í a '4 * Los aspirantes deberán dirigir sus peticiones verbalmente o
por escrito, antes de las 6 de la tarde del día 10 de Diciembre próxi
mo, á los Sres. D. Marcelino Soroa, D. Ramón Artola o D. José 
Zapiraiu.

SESION DE BERSOLARIS.

En la misma noche designada se celebrará, por ultimo, en el in
dicado Teatro, una sesión de improvisadores populares en lengua
bT o ”g ftmotar*  que deseen tomar parte en dicho acto, lo harán 
saber así por escrito ó verbalmente, dentro del día y hora señala, parales tamborileros, á cualquiera de los Sres. miembros de la sub-
Comisión especial indicada. , .Esta sub-Comision designará de entre los aspirantes lo^ os 
provisadores que deban terciar en la sesión, cada uno de los cuales 
recibirá una gratificación lija de cuarenta pesetas.

San Sebastian, 15 de Julio de 1887.
POR. EL CONSISTORIO:

E l ^Presidente,

U F .N O  S U C H I A N D I A R E N A .

E l  Secretario,

kNT ONlO Í r z á c .
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MALKO BEDEINKATÚAK.
L e y e n d a  p r e m ia d a  don un ramo de laurel de plata.

Milla ta zazpireun eta berrogeitamaseigarren urteko negua zan.
Gaba illuna zegoen; zeru guztia odei beltz ikaragarriz estaldua; 

noizik beiñ, chimisten bat azaltzen zan, eta baso-tarteak argi uuli- 
ñez distiatzen zituen, gero len baño illunago lagatzeko.Pao-adi zabal ederrez inguratua, mendi-muño baten ganean ze
goen ÉzkuiTua, baserri-eche galanta. Sukaldean, suaren inguruan 
bertako famili dena ageri zan.Zizelluan eseririk, belaunean iru bat urteko aurcho bat zuela, 
zegoen Joan«, baserò artako burua, larogei urte munduan igaroa, 
Gipuzkoa-ko mugaz kanpora atera gabe. Aurchoa belaunean dan- 
tzatzen zuen bitartean, kantatzen zituen gogotik gaztetandik zek /.- 
kieu Euskal-kanta zárrak. Anrrez-aurre, sukaldearen erdian auU- 
enbor lodiyak egiten zulen sugai- gozoaz beste aldetik arkitzen zan 
Madalen, Joaneren emaztea, eta ura bezela ere aur bat bezin b , 
garbikoa. Seaskacho batean zegoen aingeru zoragarn batí loane- 
ragiten zion, bigunki kantatuaz:

Nere maitea lo ta lo,
Zuk o rain eta ni gero,
Egingo degù gozoro.......

Bost seme ta bi alaba izan zituen Joanek, eta beretatik bizi ziran 
iru seme ta alaba bat. Au, Granada zeritzayon azpiko-aldean oi ieka- 
ren ondo-ondoan zegoen baserò zabalera ezkondua. semeelatik,
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zarrena echera ezkondua, eta beste biak, oraindik ezkongay.ik, oek 
ere, aitarekin eta anaya zarrenarekin bizi ziran beren jaiotechean.

Len esan degun gaubean, iru anayak ari ziran lanean: Pachi, 
zarrena, abarkak moldatzen beretzat; Anton ta Iñaziyo (ala i zonda- 
tzen ziran beste biak), nekazariyaren echean beti gertatzen dirán 
beargayetan.Mari-Josepa, Pachiren emaztea, afari-legea moldatzen ari zan, 
talo me guri-guriyak erreaz, bere seme Jose Manuel zortzi bat 
urteko mutilchoak gaztañak erretzen zeuden danboliñari eragiten 
zion bitartean.

Ikusgarria zan famili artako batasüna, ango bizitza paketsua. 
Zárrak bear bezela maitatu età errespetatuak, gaztéak, ayek agin- 
tzen zuten guztia egiteko prest. ¡Keák ongi belztuak zeukazkien 
sukalde-artako parétak, baña ez beste askoren gela apañak bezela, 
pakerikezak eta gorrotoak itsustiiak!Illundu zanetik ezagun zuen gau ark, izugarria izan bear zuela. 
Ala agertzen zuten mendi-gañ guzietan biltzen ziran odei beltzak, 
eta noizik beiñ, batetik bestem, arin agertu ta ezkutatzen ziian chi- 
mistak, ondoren turmoyak mendi-tarte guztietako oyarzunak' es- 
natzen zituztela, eta beren itzera bildurgarriyan, ziotela: «amen 
dator ekaitza, emen dator.»Illunabarretik bi orda baño len, asi ziran lenbiziko aize-bunba- 
dak: geroago ta indar geiago artzenzuten: arbol-adar iganak, 
aizeak mugiturik, elkar jotzean, abarrota aundiak ateratzen zituzten. 
aizeàk, beren artean, egiten zituen oyu, chilio ta garrasiak, baziru- 
diten mintsuen deadárrak: euria asi zan, eta lurra jotzean, zekarkien 
indarrarekin, esan zitekean goitik bera arri aundiak botatzen zirala; 
eta chilio ta garrasi, oyu ta deadar oen artean, aditzen zan turmoi 
bat, eta gero beste bat, eta geiago eta geiago, agertu mai bazuen 
bezela, bere burrundara-ots dardargarria bakarrik bear /.ala an, 
bere goitanditasun1 2 3 ikaragarrian aditu /.editi ekaitzaren musika.

Ezkurrua-ko sukal-ateák, naiz aundi eta lodia izan, etzuen 
indarrik alako ekaitza zebillenean, mugigabe egoteko, eta danba- 
teko aundiak ateratzen zituen._Qau charra degù—esan zuen Joanek—ezta aspaldietan izan
onlakorik. Gogoratzen zait joan dan urtean bazter oetan izandu zan 
lur-ikara.* ;Ura bai zala gauza! Azpitik norbaitek mugitzen bazuen 
bezala, lur guzia dantzan, eta íurrarekin batean, echéak, basóak,

- 2 0 ~

(1) Oyarzuna=El eco.(2i Goitanditasun=Sublimidad.(3) 1755-garrcn urtean, lur-ikara bat sentitu zan Gripuzkoan
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mendíak, deua... Etziñaten zuek ere alayenak, baña ni ere ez. Eske- 
rrak laster bukatu zanari. Bestela ez dakit zer gertatuko ote zan....

Ontan su-bazterrean etzinta zegoen zakurra, jaiki zan, eta asi 
zan lenbizi ate-aldera urbiltzen; ateraño irichi zanean zaukaz asi zan.

—¿Zer ote du gure zakurrak?—esan zuen Joanek.
—Ekaitzaren abarrotsak sentituko ditu—eranzun zion Pachik— 

eta orregatik zauk egingo du.—Ez—esan zion Joanek—ekaitzagatik ezta ori mugitzen. Norbait 
da or, eche-inguruan.—Eztu chit giro ibiltzeko, daña dala—esan zuen Madalen-ek.— 
Etumeta-ko Martin izango da, bada gaur Ayara joana zan.

—Ezta ura—esan zuen Antonek,—ura illunabarrarekin batean 
echera joa da. Gañera, gure zakurrak Martin ezagutzen du, eta aren 
pausoak ez dute mugitu.—Aguro jakingo degu zér dan—esan zuen Iñaziyok, eta bere 
lanari laga, eta bazijoan begiratzera, sukaldeko atea kanpoko-aldetik 
norbaitek gogorki jo zuenean.Ongi etorri dala Jaungoikóak ordu onetan gure echera dakarrena 
— esan zuen Joanek,—Iñaziyok atea irikitzearekin batean; eta «Ga- 
bon» esanaz, sartu zan sukaldean, alde guztietatik ura zeriola, 
arpegi illun ta bekosko illunagoko gizon bat, bere bizar luze erdi- 
zuritua eta bere jazkera ikustean, erdalduna zirudiena, baña ao- 
pean esan zituen euskerazko bi edo iru itzetan ezagun zuena non- 
goa zan.Guztiak toki egin zioten su-ondora alderatzeko, eta Joanek esan 
zion:—Bustia zatoz: jantzi legorraien premia dezu, eta obe dezula 
liste det lenbaitlen aldatu.—¡Bail—esan zuen Madalen-ek, eta seaskari eragiteari utzita 
Joan zan erropa legorrak eniatera etor-berriari.

Bitartean, Joanek eta Pachik egin ziozkaten galdeera batzuek, 
haría «bai» edo «ez» besterik etzuen erantzun. Pensatu zuen Joanek, 
nekatua egongo zala, eta pakean utzi zion.

Aldatuta etorri zanean, afariya prest zegoen, eta esan zioten 
esertzeko Joaneren ondoan. Eseri zan, eta guztiak elkarrekin afaldu 
z uten.Bukatzean, Joanek, oitura zarrari jarraituaz, Errosariyo Santua 
errezatu zuen: etzuten jakiñ, kanpotarrák eranzun zuen edo ez. Añ 
zegoen illuna, isilla eta beregandua, ezik iñork eziñ asmatu zeza- 
kean zér egiten zuen.Errosariyoa errezatu zutenean, oyera ziran guztiak, eta arrotza 
ere bai, echeko gelarik onenean.

— 21—
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Gòizean jaiki zanean, bezperan beziñ illuna arkitu zuten, età 
emakumeak, zerbait izuturik, Joaneri esan zioten: ,—Eztakigu zéfi sarta zaigun eehean. Bildur izatekoa da bear ez
dan gauzaren bat egingo ote duen._Dana dala—eranzun zien Joanek—guk lagundu zayogun, età
gauza charrik etzaigu gertatuko. ¿Ez al-gera asta eehean geran lau 
oizonezkóak, zerbait egin nai balli ere, ez uzteko?” Emakuméak isilldu ziran au aditzean, baña gizon arrotz aren-
ganako zuten bildurrik, etzuten galdu. ^Orrei a igaro zuten urrengo eguna, kanpotar arekin ìtz asko egin 
gabe. Egun artan guzian ere, ekaitzak segitu zuen, bana lenagoko 
gaubean baño zerbait indar guehiagorekin. Beti, ere, begli a zen 
zuen, bere bideari jarraitu nai bazion bezela, gizon arrotz ark, bana 
ekaitzak oraindik zeukan indarra ikustean, eehean gelditzen zan.

Urrengo goizerako, aizea paketu zan, eguraldia bigundu, età 
bere soñeko legortua jantzirik, atera zan Ezkurruatik kanpotar ura. 
j¡>Un guzian etzuten bere berririk izan; zekitena zan ìiezi 
alderako bidea artu zuela. Baña batere uste etzutela, 1 
kin batean aurkeztu zitzayoten sukaldean, gau artako ostatu- < •

IÍ.
Berriz ere atera zan urrengo goizean, eta bernz ere mguratu

zan Ezkurrua-ra arratserako.Baserri artakóak, gertatzen zanarekin am tunk zeu.len Beti, ere, emakuméak aitatzen zuten gaizkilleren bat o e z. 
kontua, liana beti isilaraztcn zltnen Joanek bere lta" dad^ °  lt“  '1.tu Egun batzuek modu onetan igaronk, arrats batean etzan «i„
lengoetan bezela.—Zér gertatu ote zayo?—esaten zuten.•Eta bakoitzak gauza bat zion. . ,Baña Ugaramonean, Antonek, Alzola-ra joan I » « -  o 
jannari ikatzik bear ote znen galdetzera, pagad. .ehi batean zuen kanjotarra arbola baten sustnu-ganetan esennk, esku-aitean
1>U Kontatu zuen echean ikusi zuena, eta Joanek esan zuen:-Gizon doakaberen bat da orí, ta al-dan errukmk aundrenaiekm
6g N ^ u 'S a ^ o 'z n e n  gizon arrotz ark, Urdanelatik ErreziH 
b i t a r t e a n  d a u d e n  iiasoetan, baserri hatera edo bestera fnltzen zala 
gauberako.
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Izenen batekin ezagutn bear, eta inguru aetako jende guztiak 
deitzen zioteu basotarra.Udaberriak, choriz ta lorez, kantuz ta likurtaz, ostoz ta kabiz 
bazter guztiak bete zituenean, neguan zelayetara eta itsas-aldeia 
jeehitako artaldeak itzuli ziran mendi-aldats aetara.Etumeta-aldeko zelayak, ikusgarriak agertzen ziran. Lore polli- 
tez estalduak, beren ganean bazkatzen artalde ederrak zebiltzala.

Etumetan bazan mutili gaztecho bat, Ezkurruako Inaziyoien 
adiskide aundia. Egunoro, artaldea salechera biltzen zuanean, eche- 
rakoan irrintz-ujuju alayak eginaz joateko oiturazuen. Jendeakzion 
etzala an inguruetau bera bezin irrintzilari onik ezagutzen. Onen 
irrintziak aserratzen zuten basotarra, batez ere, geyenean egon oi 
zan bezela, oyanen bateau bakar-bakarrik zegoanean.Esau zioteu Etumeta-ko artzai ari, obe zuela ez geyago irrintzik 
egin, gauza eharren bat gertatu etzekion, eta galdetu zuen:

— ¿Zér gertatzen da bada?—Basotarra aserratu dek ire ujujuakin—esan zion lagun batek.
—¿Zér gaitz egin diot nik?
Iiiork etzion ezer eranzun.Andik aurrera etzan illunabarretan aditzen mendarte ayetan len 

bezelako irrintzi alairik.Etorri zan San Isidro eguna, Erdoizta-ko patroyaren festa, eta 
illunabarrean echerakoan, basotarraren koutua etzekiten asko, 
irrintzika joan ziran beren baserriyetara.Ala bear ta irrintzi oetako bat aditzean, arkitu zan basotarra Etu- 
metako artzayarekin, eta esan zion itzera bario marma obeto ziru- 
dien bozarekin: ¿Isilduko al-aiz, irrintzirik egin gabe?

Artzaiya izuturik joan zan eginalean echera: errekaren murmur 
sonularia, ere, iruditzen zitzaion atzetik segika zetorren basotarra- 
rea oH-otsaEg un artalik Àbuztuaren azkena bitartekoak, etziran lengóak 
bezin alayak Etumeta-ko artzayarentzat izan.

III.
j\u  da egunaren zoragarria! Abuztuaren ogeitabederatzia, San 

.Inani martiriyoa eman-zioten eguna, San Juan-chiki mendi oetan 
esaten zayona.Goiz-goizetik, egun-sentiko argi gozo larrosatua bano len asi 
dira irrintziak, kantuak, pozezko alayuak Ayatik asi eta Errezilla, 
Aizarnatik Asteasu-ra.Erniyo ez da ageri: laiioa oraindik trinkoa da: azpiyan entzuten
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da errekachoaren pill-pill gozoa: baserri denetatik ateratzen da 
jendea, jai-egunetako soñik onenak jantzirik.jOrra non dan eguzkia! Garo-tartean inz-tantóak dizdiz egiten 
dute: lañoa metzen dijoa, età bera età bera, erreka-bazterrai eta 
mendarte zokonai itsasten zayela.Erniyo-aldera badijoaz jendeak Errezilltik eta Aizarnatik, eta 
Asteasutik eta Ayatik, eta bidea dagoen toki guztietatik.

Eta jende-talde oetako batean ageri da basolarra.
—¿Zer ote du?—galdetzen zuten ezagutzen zuténak.—Ori, an 

bakartasunaren zalea, beti jendea dagoen tokietatik igesi dabillena, 
gaur onera, beste ganerakoak datozen tokira, etortzeko.—Betiko bakartasunaz aspertua egongo da, esaten zuen beste 
batek.Eta oek onela ari ziran bitartean, jendea bazijoan gora ta gora 
Ernioronz, eta jende-talde oyetako batean basotarra ere bai.

Goiztarrénak Ernioko Gurutzera igo dira: bereu otoitza egin ta 
badatoz. Badijoaz ondoren besteak, eta besteak, eta geyago. Errezill- 
ko bidechigorrak eztu urte guztian ainbeste jende sentitu bere 
ganean. Orainchen dijoa gora basotarra ere. isillik dijoa: bekoki- 
ya, beti bezela illun darama: begiyak, tristeak. Bera da bakarrik 
illun dagoena, ainbeste gizon ta emakume, zar eta gazte alairen 
artean.Irichi da Gurutzera, età bere begiyak galdu dute zerbait len 
zeukaten triste-antza. Begiratu du eskuira ta ezkerrera, età malkóak 
isuri ditti Gurutzearen oñean, eta belaunikatu da.

Jaiki da, ta berriz ta berriz begiratzen du Ifar-aldera ta Egoara, 
Sortaldera eta Sartaldera, eta berriz ta berriz ere malkoak darraiz- 
kio; oraindik malko bat isurtzen aide ayetako jendeak ikusi ez dute- 
nari.Baña ¿ñola ez? Andik ageri danak eta an biyotz batek sentitzen 
duenak edozeñi malkóak ateratzen diozka.An azpian, leize-zulo batek oi duen erara begiak bereganonz da- 
ramazkiela Errezill; beste aldetik, Larraul, Asteasu eta beste zen- 
bait erri chiki; arontzago, zillarrezko am ia bat dirudiela, Oria iba- 
ya; beste aldetik, Urola; emen eskuitara, Tolosa, Gipuzkoaren burua 
ezkutatzen duten mendiak; or, ezkerrera, Izarraitz aundia, sartalde- 
ko aizéetatik gordetzen duela Azpeitia, Iraurgi zarra, San Inazio 
Loyolakoaren jaioterria; an ageri da ere, Urola-ko ertzean, Gipuz- 
koako Patroi doagarayaren eche santuaj arontzago, mendi galant.ik» 
batzüek basoz estaliak, bestéak aitz-tontor látzak eiakutsiaz, agei 
dira Aizgorri ta Udalaitz ta Aralar ta beste asko; eta an Ifar-aldean 
ageri da itsaso zabala} età bere ertzean Kantauiiako itsaso onek
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muñ-egíten dien uri guztietan edérrena, Donostia, chorikume bat 
amaren egopean be/.ela, Urgull mendiaren azpian bildua. Eta oen 
o-uztien gañean, emen ageri da, besóak zabalik, Gurutzea, muñe u 
guztiak ikusi dezan, mendiaren gañean jarria. Besóak zabal dauzka, 
alde denetara mesedeak zabaltzeko, salbatuaz: orkoak, Nafar-aldetik 
datorren ekaitzetik; angoak, Bizkai-aídean dabillen izurri charretik; 
eta itsaso zabalaren gañean dabiltzauak, urikal guztietatik.Basotarraren biotza ere, goratu zan ganz oek ikustean eta 
Gurutzeari begiraturik, eta alde denetan, mendíak eta itsasoa ikusi- 
rik, esan zuen malko gozóak isuriaz: «A, Jauna, bedeinkatua izan 
zaitezela beti ta beti: bedeinkatu zaitzatela batez ere, Euskaldunak 
bada ture aunditasiinaz oroitarazteko eman dieztetzu lurrean 
dirán U gauzik andienak: mendiak eta itsasoa.»1Jechi zan Iturriotza, ta an ibilli zan egun guzian beste ganera- 
koakin. Ezagutzen zutenak, zioten: ez dirudi lengoa. Gurutzera igo
danean bezela etzegoen orise jechi danean.Arratsalde artan, urteoro San Juan chiki egunean oitura zan 
moduan, Iturriotzen ziran Asteasu-ko, Aya-ko eta Errezill-ko tun- 
tun-jotzalléak. Jende asko inguratu zan ango ur eder osasuntsua 
edatera, eta dantzatu ziran aurresku bat baño geyago.Andik Ezkurrua-aldera zijoala Msotarra, arkitu zan Etumetako
artzai gaztearekin, eta otsegin zion. .Bestea bildur zan, baña jende asko izanik egun artan in0urue-
tan, ioan zitzaion.—Barkatu, gaztechoa - esan zión—ez nekien zer egiten nuen 
zure irrintzíak aserratzen nindutenean. Eta orregatik orain nai nuke bion artean irrintzi sekula baño alayagóak egitea Eta ala 
batak eta besteak egin zituzten ujujuak, eraman zituen íllunabar- 
aizeak Bedama-aldera.
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IV.
San Juan chiki gauba da. Dena isill dago Ezkurrua-aldean. Bakai*- 

bakarrik aditzen da an azpian osto-tartean errekachoaren betiko
mU]tnargi beteak zabaltzen ditu bere argi zillarreztuak, eta erreka- 
bazterrak lanopean daude.Ezkurruako sukaldean festa aundia da. Denak daude baso fan 
ren inguruan eseririk, eta onek guziai kontatzen die bere lnzitza,
modu onetan:

(1) Duvoisin.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—Ni naìz Motriku-ko baserri batean jayoa, Arno-mendiyan. Chi- 
kia nintzalarik ili zitzaidan ama, età aitak biraldu nindnen morroi, 
Gaztañeta, itsas-agintari famatsuaren echera.

An Motrikun, echean aditzen nituen kontuakin, età egunoro 
ikusten nuenarekin, egin zitzaidan itsasora joateko gogoa.

Oraiñ amabost urte eskatu zuten jendea, Amnzcizu zeritzan 
gerrako ontzirako, ta ni izandu nintzan lenbizi prestata nintzana.

Aitak etzuen nai joaterik, zergatik aguretua zegoen, età etzuen 
echean gizonik berari laguntzeko, baña ni, aitaren esanik entzun 
gabe, joan nintzan, aita gizagasoa negarrez uzten nuela.

Itsasoz ibilli nintzan toki askotan; età alako batean Pasayan 
geundela artu nuen berriro aitaren mandatila echera joateko, bada 
geroago ta zegoela makalagoa.Ez nion obeditu berriz ere, ta esan nuen: «Ez nago ni aguie 
zarrak età eriyak zaitzeko.»Ibilli nintzan urrutiyetan, ontzi batean ta bestean, ta beili agin- 
tari nagusia errespetatu ez nuelako bear bezala, presondegian sartu 
ninduten, età andik atera nintzanean, echera biraldu, Getariya-ra 
zetorren ontzi batean.Laster igaro nituen Getariya ta nere echea bitartean zeuden 
bideak, età echera iristean, ez nuen arkitu pareta zarrak besterik. 
Galdetu nuen, an auzoko baserri baten, zér gertatu ote zan, età 
orduan jakin nuen, noia nere aita nik emantako samintasunakin 
denboraz len ili zan; noia, echera etorri ziran Markiña-ko baserritar 
batzuek, età gau batean, noia etzekitela, lastoak su artu, età eche 
guztia erre zan.Orduan ezagutu nuen nere egite charra; età ero bat bezela men- 
dian bera jechirik, ibilli ta ibilli nintzan, nora ez nekiela, bigaiamo- 
neko gaubean ekaitzak baso oétan arrapatu ta emen sai tu nintzan 
arte, legortzeagatik baño geyago bildurragatik, bada aize-chistuak 
età turmoyak, età ekaitzaren ots guziak iruditzen zitzaidan esaten 
zidatela: «Seme eskergabea; ¿zér ogin diozu gurasoari?»

Ala igaro det, lieti nere kezka nerekin dedala, emen bizi izan 
naizen denbora guztia. Uste nuen nere miña eziii sendatu zitekeala, 
zergatik biotza gogortua neukan, malko bat eziñ isuri nuen, età non 
sendagaya billatu ez nekien. Munduko goraberak zerbait itzalia 
zeukaten nere chiki denboran piztu zidaten kristautasuneko sua. 
Beste norbait alai ikusten banlieu, barrenak ezin eraman zidan. 
orregatikan aserratzen ninduten Etumeta-ko artzaiaren irrintzìak: 
nere konzienziaren deadàrrak iruditzen zitzaizkidan.Baña gaur goizean, ainbeste jende ikusi or goradijoala, ta bera- 
kin joatea gogoratu zait. Igo naiz Gurutzera, età jo! an ikusi deda-
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narekin, eta an sentitu dedanarekin, isuri ditut malkoak, malko 
bedeinkatuah, nere biotza bigundu da, eta iruditu zait aditzen ziran 
egazti-kantuak eta sentitzen ziran surmur guzüak zekartela neie 
aitaren boza, esanaz: barkatua zaude, ene seme rnaitea. Arraz ve
ro, beste bat naiz. _ ,Aditzalle guztiak zér poztu ziran esan bearrik, ez dago. Edozenek
pensa lezake.

Gau artan oyera zijoanean, iriki zuen Joanek gelako leyoa, beti
bezela zerura begiratzeko.Illargia zegoen Zeru-urdiñean, izarrez-koroatua.

An bean, laño churiska.Basoetan etzan ezer entzuten: bakar-bakarrik errekachoa zijoan 
bera ta bera, betiko souuarekin.
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1\  \RMELO E cH EG\RAY - KOAK.
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A T Z <> ET _.._L\.._ G A ... ~J I?,. 

DONOSTIA~RI. 

COMPOSICION PREMIADA co~ accésit. 

Egun senti bat azaldullzen zan 
· Choriyen kantik gaberik, 

Nun aben ordez etzan aditzen 
Sutunpen otsa besterik. 

¡Donostiarrakl ikus zazute · 
Ote dan iñon enil'ik, 

Banatu eta ja.yo danikan 
Subaren autsen tartetik. 

¡Donostiarrakl zuben gogoan 
Egun ontan deadarrak, 

¿Ez aldezute aditzen nola. 
Nastutzen dituben garrak? 

¡Orru etsayakl ¡on·u sutunpak! 
¡Orru itsaso zahalak! 

Donostiakin alkartu nayan 
Bere hagaren indarrak. 

¡Donostiarrak! adi zazute 
Aita ayek nola joan ziran 

Etsayengana, utzita aurrak 
Beren senskachoetan: 
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Eta ordutikan aingeruchoak 
Ñola (lauden ¡bai! zeruan,

Eta umant ayek noia betiko 
Bildu diraden kondairan.

Antziñetako denbora ayetan 
Erriak ziran ondatu,

Zitubelako subak, etsayak 
Orduan bereganatu;

¿Zuri etzaizu beste ainbeste 
Ayei bezela gertatu?

¿Etzinduen zu, etsai sendoak 
Guzti guztiya urratu?

¡Arri zaitezte erri aundiak!
¡Arri zaitezte begira!

Ayen semeak beren seaska 
Ñola daukaten argira.

Ta zeou aurrai diozute maiz 
Ikas dezaten gañera,

Beren biotzan eramateko 
Gizalditik gizaldira.

Doatsu ayen seme leyalak 
Asi zaitezte poztutzen,

Eta batean abi gaiteanAunditasunak kantatzen.
¡A! Bañan noia genezake guk,

Ai bazait barrena esaten,
Doai aundiyak izkribatzeko 

Ez dala lumik azkitzen!
Orrengatikan arriturikan 

Danak arkitutzen gera,
Ikusirikan lengo zañetan 

Berriz egiñik zaudela.
¿Ñola ez gerade pozez beteko 

Baldin etorri bazera,
Uda-berrian zelai zabalan 

Landarechoa bezela?
F iia-nzisko Lopez et a Alen.
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URTEAREN LAU ERAK.
p o e s ía  p r e m ia d a  CON un objeto de arte.

UDA-BERRIA.
Arbolak orrizjantzi dirade, 

Baita ere bete lorez,
Alaitasuna ekartzen dute,
Diruri daudela parrez;
Nekazaria ere jartzen da 
Berari begira pozez,
Iduripenez betetzen dira,
Urte ona da esanez.

Oparo dago aurten loria, 
Ederra dago ichura,
Lurrian ere ondo sartzen da 
Intzak bustita aitzuria; 
Bostortzak ere erabiltzen du 
Nai duben bezela lurra, 
Kirkirrak ere ateratzen du 
Bere zulotik muturra.

Epaillian etortzen zaigu 
lvukuba bisitatzera,
Choriak ere alaiturikan 
Datozte kantatutzera:
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Mutili chikiak zozora joanik 
Sirian biska jartzera,
Beste choriak deituaz ditu 
Jarri an buruazbera.

Zelai batian agertutzen da 
Alako gauza gorria, Aurreratubaz ikusi nube» 
Fruta au zala berria:
Uste det izan biar dubela 
Neretzako marrubia,
Ezer ez dago zelai arretan 
Ori bezela garbia.

Zelai guztiak daude ederrak, 
Guztiz begiragarriak,
Soro ederrak estalirikan 
Daukazkiela loriak:
Gobaran gisa zabaldurikan 
Daude churi ta gorriak,
Zer gauzachua ekarri digun 
Aurtengo udaberriak.

UDA.
Udak luzatu ditu egunak, 

Baitare gaubak laburtu, 
Orregatikan nekazaria 
Ezin liteke bildurtu: Edertasuna aundia dute 
Zure zelaiak agertu; Jaungoikuari konserbatzeko 
Biar diogu eskatu.

Lore ederra izandu dute 
Udaberrian sagarrak,
Gero pepitaz jantzi dirade 
Arbola aben adarrak:
Loretsu ditu artoak ere 
Agertzen bere tontorrak;
Iva tipo guztiak ipintzen ditu 
Berdeturikan belarrak.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Nekazaria goiz jaikitzen da 
Joateko bere lanera,
Illundu arte bere lanetik 
Ez da etortzen e eh era; 
Botatzen ditu jorrai aitzurrak 
Età saslda lurrera,
Belar sorta bat bei gaisuari 
Dijua eramatera.

Zelai ederrak ikusten dira 
Gabean intzak bustiak, 
Egunaz berriz berotzen ditu 
Mundu guztiko argiak;
Esker emanaz danongatikan 
Jarritzen zaio garia,
Ondo etorri, esaten dio, 
Eguzki zoragarria.

UDAZKENA.
Udazkenian asitzen dira 

Arbolak larrugorritzen,
Ezin jasorik orriak dira 
Penaturikan erortzen;
Zelai berdiak bezturik daude, 
Lutua siñalatutzen, 
Nekazariak alduen dana 
Bildu ta du echeratzen.

Aiziak ditu bota lurrera 
Orbelak adarretatik,
Indar guztia kendutzen dio 
Arbol ederrai gañetik;
Artuak ere etzaten dira 
Indar galdurik zañetik,
Chori gaisuak erretirua 
Artutzen dute bertatik.

Orbel ederrak ibiltzen dira 
Lurrian jira ta bira
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Arrastaluak danak bilduaz 
Botatzen ditu saskira, 
Ukullarako eraman ditu 
Bei gaisuaren azpira,
Lenago eder ziran orriak 
Orain itsusitu dira.

Orain dirade sagarrak biltzen 
Ta bete tolare danak, 
Sagarduakin betetzen ditu 
Ontziak daukazkienak;
Sasoi onetan bukatzen dira 
Sagardietako lanak;
Zelai guztiak soilduak laga 
Dizkigu uda'azkenak.

NEGUA.
Neguak ez du ezer ematen, 

Kanpo dana dago illa,
Urtiak duben laugarren ertza 
Desio det.juan dedilla;
Aize otza ta euria da maiz 
Askoren kanta ubilla, 
Sendagaiteira joaten gerade 
Korrika zerbaiten bilia.

Ala berian arbolak ere 
Daudela larru gorrian,
Garia beste gauzikan ez da 
Zutik ikusten lurrian;
Zelai guztiak daude soilduak, 
Orririk ez da larrian,
Uste gabian jarritzen zaigu 
Aize char-enbat gerrian.

Mendira joanta ekartzen dute 
Nekazariak egurra,
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Basurde età cherri gosiak 
Dabiltza jaten ezkurra,
Guztiz ehuria jamtzen zaigu 
Maindire egiñik turra,
Jaunak goitikan bigaldu digu 
Izotza età elurra.

J uan  I gnazio  U r a n g a  e t à  B e r r o n d o .
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I P U I  B E R R I Y A K .

AXJLEJB.A.'TA.i
Zerbait nai egin, 

euskaragatik.

F á b u l a s  p r e m ia d a s  con  accésit.

KIRKIRRA ETÀ ITZAYA.
Kirkir bat irten zan bein 

bere zulotikan, 
kan tari abiyatu 
zan, cliit gogotikan; 
ez-zitzayon batere 
janik gogoratzen, 
baizik bere lanian 
zuben easotzen...
Itzai bat gertatu-zan 
ontan gurdiyakiiì, 
errira zijoana 
ontzi gauzarekifi; 
età aditurikan 
kirkirraren kanta, makurturik billatzen 
asi zan etzan-ta, 
esanaz «laister detnih
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izango eskimi, 
baclakíl gucld gora 
beva non claguan.» 
Ala utsirikanen 
ora bat gurdiya, 
asi-zan arrapati! 
nayian pistiya, 
bañan bestiali noia 
sentita bai znben, 
bere kantuak laister 
isildu zituben; 
ontan arkitzen zala 
gurdiya aurrera, 
joan zan, età sarturik 
bidè okerrera, 
aldapara zuben ta 
jorik bazter bat an, 
gurdi età ontziyak 
bertan autsi ziran.
Onek erakusten du 
askoren moduban, 
ez sartzeko beiñ-ere 
besteren tratuan; 
bere lanak utzirik 
oi dana bestiari, 
geyenian arkitzen 
da bere kaltian.

KATUA ETÀ OLLARRA.
Katu bat izatentzan 

baserri batian, 
beste asko bezela 
zeguan sukaldian.
Oliar bat berarekifl anchen bai-zan bizi, 
zefiak egin nai zuben 
bertako nagusi; 
katuari oi ziyon 
asko tan eraso,
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moko zorrotzarrekiñ 
biziro garboso; 
baña izanik oso 
ona katu zarra, 
etziyon beiñ-ere nai 
sartu atzaparra.
Beiñ diyo katu zarrak 
esan ollarrari:
«ez nauhela Iteróla 
odolikan neri, 
badákik gaztegoa 
ni bañan aizela, 
eta zarragokoa 
obeditzen dala.» 
Etzuben aditu nai 
zarrón arrazoia, 
baizik berriz nai ziyon 
egin charkeria, 
bada beroturikan 
egun batez zarra, 
zintzurretik eatsi 
ziyon atzaparra; 
bestia barkaziyo 
eskatzen zan asi, 
bañan zarrak ill-arte 
ez baitziyon utzi.
Onok erakusten du 
gazte armari, 
beti obeditzeko 
zarragokoa ri; 
zergatikan denbora 
etortzen dan sarri, 
kastigatzeko gaizki 
dabillen danari....

A2 ERI-ARRUA.
Azeri batek zuben 

egiñ apustua, 
korrika pasa baietz
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orduko sei legua; 
esaíen zuben: «Nik deus 
kontrariyo ez det, 
ez naute menderatu 
ezertan ni bestek; 
beti nere beldurraz 
asko bizi dira, 
età ni famatutzen 
aspertzen eztira.»
Ala abek esan-ta 
apustuan korri, 
abiyatu-zan bada 
azeri zar-ori, 
bañan ¡o kotarua! 
legua bi bañan len, 
oso nekatu zan ta 
ezin segi zuben; 
età erreka baten 
onduan etzinta, 
gelditu zan geyago 
korritu eziñ-ta, 
età erreka noia 
zeukarren ain eran, 
ur zikiña zan baño, 
gogoz zuben eran; 
bañan izerdituba, 
età ur zikiñak, 
laister izan zituben 
sabeleko miñak; 
aiñ oñaze gogorrak 
batetan asi-ta, 
egon-zan bere buruz 
Inziro etsita, 
baño noiz bait zanian, 
berriz onerata, 
partiduba utzi ta * 
zan prest echeratu; 
panparroikeri danak 
atera zizkaten, 
lotsagarritzat denak 
erabilli zulen.
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Onek erakusten du 
panparroi danai 
età arrunkaz beti 
dabillen danari, 
kastigua zayola 
etortzen berari, 
età gelditzen dala 
denen parragarri.
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ZAKURRA, ZOZOA ETA ASTOA.
Baserritar gizonak 

kanpoko lanian, 
arkitutzen ziraden 
uda-azkenian; 
ñola beren echia 
urruti zeukaten, 
bazkari billa zuten 
zakurra bigaltzen; 
onek bere pardela 
abuan arturik, 
etzeraman buruan 
au beste konturik:
«Nagusiyak malte ñau,
(au da Mzitzia); 
au eraman ela an 
gero asetzia.»
Au esanaz, aurrera 
zijoan bidian, 
egunero bezela 
chit pauso onian, 
non ikusitzen duben 
zozo bat eriya, 
bere eguak ezin 
zabalduan iya, 
erraz arrapatzia 
au pentsatu zuben, 
eta pardel zeukana 
bertan laja zuben; 
segika beriala
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abiyatu baizan, 
bañan zozoa laister 
sasiyan g'orde zan; 
zakurra sasiyetan, 
zan chit azkat* sartu, 
bañan bere muturra 
zuben purrukatu; 
bitartean asto bat 
an arkitu zanak, 
arturikan pardela 
eta zeuden danak, 
berezi gabetanik 
ez char ta ez onak, 
izan ziran gustora 
bi kolpian janak.
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Begiyetara digu 
onek erakusten, 
geyegi nayak beti 
zer duben ekartzen; 
gure artian ere 
au baita gertatzen, 
guztiya nai dubenak 
guztiya du galtzen.

J o sé  A r t o l a .
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GABON GAU BAT
T o r s s A X i - S E i a i s o  B 4 s i a a i

T r a b a jo  p r e m ia d o  con  el objeto de arte 
o f r e c id o  p o r  l a  S o c ie d a d  lo c a l  Union Arte sana.

I.

CHOM IN URRETA.
Goyan-bean euria perradaz bezela ari da; mendi tontor guztiak 

elurraz zurituak daude; arzayak euren artaldeak aurretik dituztela 
zelayetara datoz. Abenduaren ogei ta lauba da. Eguerri bezpera.

Baserritar batzuek, euren diru-errentak eta kapoi gizenak nagu- 
siai pagatu ondorean erri aldera dijoaz. Eskuiko eskuan daramate 
guardasol urdin eta galant bana, eta ezkerrarekin eltzen diote 
euren makillai, zenak dakartzkien bizkarrean, eta zulo bat eginik 
bakallau bana zinzilizka. Au da nagusien erregaloa gau artan 
apaltzeko. Umore ona dakarte, ez ditu euri-jasak beldurtzen.

Oen aurretik dijoa agure buru-zuri bat. Ez lioke inork irurogei 
urte emango, alakoa da bere sasoya, alabana, irurogei ta amarre an aspaldi igaro zan.

—Ghomin,—deitzen diote atzekoak,— zaude puskabat, alkarrekin 
juango gera.
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Chomiñek begiratzen dii atzera età ezagutzen ditu bere errita- 
rrak dirala, età ichedoten die.—Arratsalde 011 Jainkoak dizula—esatea diote denak batean.

—Baita zuei ere, mtitillale.
—¿Kanpo alde Chomiñ, kanpo alde?—Bai; lan chiki bat banian, or, auzoan, età eguna igaro diat 

nolerebait.—¿Età zuek errenta pagatzen? ¿Ondo arta zaituzte nagu-
_¿Ondo arta gaituan? ¡Arrayo-pola! ¿Ez ginduan bada ondo

artuko? ¡Ez aldiogu diru-talde charra eraman! Ez du, ez, zer erren- 
leurariie eduki. Zu, Ghomin, orrelako lanik gabe bizi zera.—Aizale, nik ere nere gora-berak badizkiat, età jakin nai badek,
zor batzuek pagatzen izandu natile.— ¡A Ghomiñ, Chomiñ! zu gora zuaz, gora, età gu berriz urteleo 
errenta ezin leonponduaz. Oraiñ ere elearri dezu zuk echera errain 
aberatsa, età guri ez bezelako kukurruku jotzen dizu ollarrak.—Bai, motell, Jainleoari eskerrale ni ondo bizi nauk, baña gogotik 
lan eginda. Jakizale; ni ezkondu nitzanean, Urretarenak milla duleat 
baño geyago zor zitnan, età uste diat, nere zor-artzekoale, oicie 
nunbait berdiñ izango dirala; ordea, ez dezute esango Chomin- 
Urreta al perra età jokalaria izandu danile.—Opa dizugu, Ghomiñ zarra, opa dizugu zure zori ona, età, 
¡ojala eche-jaun guztiak zu bezin prestuale età leristau ornale bali-
ralee! .Eta Itatele bat, età besteak bestea sarta ziran euren erri ko ka-
rrilea nagusian. . .—Mutillale,—esali zien Ghomiñele bere lagunai,—gaur Eguern 
bezpera dele, oraindile arratsaldeko irurale dittile geyenaz, eguraldia 
ere ots-garbitzen ari dele, sar gaitean, bada, Martoloren trabenara; 
età bald in zuen poltsak zimurtuale badaude zeren nagustat eman diozuten azkeneko arditerañoleoarekin, Ghomiñ-Urretale badile orain
dile bosterrealeko zar bat, età arren ardoa erandaleoan juango gai 
tuie baleoitza bere echera, mahallau età gaztaña erreak jatera età
sagardoz asetzera. _ .' — Biajun daizula Ghomiñ. Gaur gtire sabelale ani gaizlei ezpa-
dira ere, zeren nagusiale bazkari ona eman digun, alaz guztiaz ere, 
estimatuleo dizugu zure borondate ona,-età Ghomiñ aurretile zala 
sartu ziran ardantegian.

—Raso Mariolo._Raso Ghomiñ-Urreta, konpañiarekin.
—Ekartzak pichar bat, baña urbagetik, oraindik 

età gañera, gaur ez dele ardorile batayatzeko eguna.
zintzo gudele,
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—Ez Chomiñ, ez, gaur urak loi dijuaz eta] iñor ezin] engañatu 
liteke. ¿Ogirik bear dezute?

—Ez, ez diagu goserik.
—¿Zér modukoa iduritzen zaizute?
—Au bai, au ardoa dek.—Zuen Josepak orainche eraraan ditu iru arrua; zuek baño 

gaizkiago norbaitek Eguerriak igaroko ditu; bazaramatzan gañera 
bakallau aundi bat eta bi bisigu.

—Guztiak palta egingo ditek.
—¿Asko biltzeu alzerate apaltzera?—Gizona: echean gaudek bi senar-emazte aldi eta morroi-nes- 

kameak, etorriko dituk ere Echeberriko ama-alabak, eta etzekiat 
gure soldadua agertuko ote dan gaztigatu zigun bezela.

—¿Martin esaten aldozu?
—Bai, Martin.—¡A! ¡Orregatik esan dezu Echeberriko andre Mari eta Manuela 

apaltzen echean dituzutela! Orain ere, zu, semea eche aberatsean 
sartzera zoaz.—Baditek gizon baten premia, Martolo.

—Bai, motz daude Echeberrin gizon gäbe.
—Baña, gaur gure Martin ez badator, nere atsoa eta Manuela 

asiko dituk zizpuruz eta negarrez eta bazekiat oyek gure umore 
guztia galdu bear digutela.—Oraindik ez dago zer esperantzarik galdu, zortziretan alle- 
gatzen da goitik datorren azkeneko trena, eta baldin an badator 
bcderatziterdi edo amarretarako echean dezute.

— Jainkoari nai dakiola.....kobrazak, Martolo.. .. eta gabon.
—Gabon Chomiñ, honpañiarekin.
—Agur, mutillak, zuek ortik eta ni emendik.
—Eskerrik asko, Ghomiñ-Urreta.
—Prochu on, prochu on eta beste bat arte.
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II.
U RRETA REN A .

Etzegoan urruti Urretarena, Ghomiñen baserria, eta ala, oraindik 
egun argiz allegatu zan bere echera.Andre Josepa senarraren zai zegoan, eta sartu zan bezin laster 
atera ziozkan aste-egunetako soña eta oñetako legorra, esanaz: Jena
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bustia etorriko zera, nere Chomiñ, alda zaitez, bada, katarro zarren 
batek garbitu baño lenago; oraindik badago zure palta gure echean. 
¿Bada Martiñen berririk?

—¿Ez alda izan kartarik?
—Ez, nere señar maitea.—Età magalaren erzarekin asi zan legor- 

tzen begietara zetozkion negar-malkoak.
—¿Baña zeri negar egiten diozu emakumea? ¿Gaur gabean bede- 

rik ez ote zerate egongo negarrikan gabe?
—¡A! neri entzun balit, buru gogor arrek, ez genduan oraiñ orre- 

lako penarik izango. Zortzi milla erreal gora bera, or izango gi- 
ñan.

—Ez bada neri kulparik egotzi—esan zion senarrak—entzun zuan 
makiña bat aldiz ordekoa arkituko giñiola, baña ¿zér nai dezu? berak 
etzuan gogorik dirutza ori guztia Gobernuak eraman zezan; età juan 
bazan, or konpon bedi, bere gogozjuan zan.

— ¡Zorioneko gerrak, età zorioneko erreboluzioak!—esan zuan 
andre Josepak—bizitzaren erdia, neri beintzat kendu dirate. Seme 
bat, or, galdu genduan azkenekoan, età bestea nun dan età noia dan 
ez dakigu Badajoztik Portugalera iges egin zuten ezkero.

—¿Baña ez dakizu, Josepa, andik itzuli zala età Guadalajarako 
batalloyan dagoala?

—Bai, ordea ez dakigu an, beste ainbeste egin zuten edo ez.
—Zaude isillik, emakumea, zaude isillik, gaur negar egiteko 

gauba ezdata, bestela batere apaldu gabe oera nua. Ez dakizu 
oraindik gaur etorriko dan ere, zortziretan ornen dator azkeneko 
treno,, età estaziotik echera ez ditu bi ordu igaroko.

--¡Gizonen onerako gaur Belenen jayo zan aurcho Jaungoikoz- 
koak nai dezala nik emen ikustea!—Amen—eranzun zion Ghomiñek—età sartu zan sukaldean esa- 
naz:

— Gabon Jainkoak dizutela.
—Baita zuri ere, aita, baita berorri ere nagusi jauna,—eranzun 

zioten bere erraiñ Iñasi età rnorroi neskameak.
—¿Su ederra daukazute?
—Egunari dagokion bezela, aita.—Età ala zan izan ere, gurdi- 

erdi bat egur igar egongo zan erretzen.Eta atzetik zintzilika zegoan 
perz ori bat bakallauez beteta, beratu zedin; suaren aurrean ikusten 
zan berriz marmita aundi bat, età aza zuriak boi boi egiten zuten. 
Inasi ari zan bisiguak garbitzen, Premiña neskamea iru tipula galani 
kazuela Patera zeatzen bakallaua maneatzeko, età Migel morroia 
gaztaña morkotsak jaulkian anega bat kabituko zuan danboliñ ha-
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tera, eta echeko nagusi gaztea orduanehe zetorren ukullutik kaiku 
bat esnerekin.

—¿Prestamen aundiak dabilltzkitzute Iñasi?
—Urtean bein izaten da gabon, aita. .
—Egia: egun onek ori guztia merezi du.
—¿Martinen berririk, aita?
— Ez, Iñasi.
—¿Ez ote zaigu agertuko?
—Izan liteke.
—Nik ez daukat esperantzarik—esan zuan andre Josepak—eto-r 

tzekotan izkribatu bear zuan.
—Ama—esan zion Kristobal bere semeak—¿ez dezu bada esaten 

«ezperanza galdu zuana inpernura Juan zala?»
«Esperanzetan bizi, maite gozoa,
Noizbait kunplituko da gure plazoa»

kantaju zuan Ghomiñek—eta guztiak parreari eman zioten, baña 
Josepa*k esan zion:

—Bai, zu beti Gibel amidi; esan liteke Martiñez aztu zerala.
—Ori dek:—eranzun zion senarrak— nunbait nik ez det izango 

biotzik. Inasik, ere, bere amagiarrabak, esperanza oso galdu ez ze- 
zan esan zion:

—jNork daki, ama, ez ote zaigun oraindik gaur etorriko!
—Aparia, beintzat, luzatu amarrak arte-agindu zuan nagusi 

zarrak-azkeneko trenean badator garai ori bear du eeheratzeko —eta 
eseri zan aulki bat artuta suaren ondoan.

—Nere emazte maitea,—esan zion Ghomiñek andre Josepari b1 
gol pecho sorbaldaren gañean emanaz,—ekarzu onera Martolonetik 
erosi dezun ortatik, barrendik eta kanpotik berotu gaitean.

Bereala jarri zion aurrean kuartilluko botilla bat, kristalezko 
edan-ontzi edo baso batekin eta zurrut bat egin ondorean esan 
zuan: —aspaldian ez da sartu gure errian orrelako ardorik.

—¿Eta ardiak, Migel?
—Denak bordan, jauna.
— Eraman diek naiko zaldalea? gaur oyek ere zelebra dezatela 

gabon-gabari dagokion bezela.
—Bai jauna, bai; ez dute zaldale eta pentsu-paltarik.
Onetan zakurra zaunkaz asi zan:
—¿Zer du gure Pintok zaunkaz?
—¿Zer izango du?—eranzun zuan Kristobalek.—Asi dira gabon 

zaleak kantari eta oyei zaunka egingo die.
—Ez, Pintok badik beste zerbait. Ua, Migel zer duan zakur
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orrek, età enarri ezak katean norbaiti ozkaren bat egin ez deza- 
yon.Irten zan morroya, deitu zion zakurrari età jarri zuan katean, 
baña iduritu zitzayon atetik kanpora norbait zegoala età galdetu 
zuan.—¿Nor da emen? ¿età zer nai dezute?

—Pobreak gera, età eche-legorra nai genduke eranzun zion ur- 
teetan aurreratutako emakume batek.

—Atozte, bada, ikusi dezadan nor zeraten.
—Ordea zakurrak beldurtzen gaitu.
—Ez dizute ezer egingo, lotu det katean.
Urbilldu ziranean ikusi zuan Migelek zirala gizon ta emakume 

zar batzuek mutiko kaskar batekin.
Sartu zan sukaldera età esan zuan:—Nagusi jauna, senar-emazte beartsu batzuek, mutiko batekin 

daude atean, etagaur gauerako ostatua eskatzen dute.
—Sar ditezela—eranzun zuan andre Josepak ¿ez dakizu gure 

echean etzayola inori eche-legorrik ukatzen?
Artu zuan, bada, krisellua morroyak età argi egin zien sukal- 

deraño.—Jainkoak gabon on bat dizutela—esan zuten sarreran.
—Baita zuei ere,—eranzun zuten denak.
—¿Gau charra darabiltzute?
—Ez on ona,—eranzun zuan gizon zarrak.—Oraindik iru orduko 

bidajea genduan aur onen ai ton eri echera, età alde batetik gau otza 
ta illuna, età bestetik berriz basa-bideak ikaratu gaitu; orregatik 
esan diot nere emazte Pranchikari, begira: Ghomiñ-Urreta pres- 
tuaren echean emango digute gaur gabeko ostatua età guazen ara, 
bidea galdu età zer gertatu baño lenago; età ala etorri gera.

—Ederki egin dezute,—esan zion Chomifiek.
Ifioiz badata, gaur da bidezkoai ostatua emateko eguna. Entzun 

izan diot gure erretore jaunari, gaurko gauaz ibilli zirala Josepe ta 
Maria Belengo errian ostatu bilia, età etzala ayezaz ifìor errukitu 
erri onetan aide asko bazituzten ere, ala juan bear izan zutela erri- 
tik kanpora arkitzen zan eslalpe batera, età an jayo zala gure Salba- 
tzalle Jesus—età kendu zuan buruko chapela—Egin nai det bada 
kontu, ayen izenean zatoztela gure echera, età ez bakarrik ostatua, 
baita ere apalduko dezute degunetik età gero jantziko zaizute oe 
zuria.—Età zuri, Ghomiñ prestila,—eranzun zion Pranchikak, begie- 
atik esker onezko negar malkoak zerizkiola—estalpe artan jayo
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zan Jaungoikoak pagatuko dizu guri egiten diguzun mesedea. 
—¿Nongoak zerate?—Aspaldi alkar ezagutu geuduan, Chomiñ.
—¿Nun?—¿Nun? ¿Ez zera oroitzen ñor zan Tomas Arrola?—; Ai arrayea! Orainche oroitzen nauk.... bai.... bai.... Tomás 

Arrola_ ¡Ai lagun! ordutik onera, urte asko on ta chai igaio diz-
kiagu. !—Egia, Chomiñ. Neretzat, beintzat, azkeneko oek ez dira on
onak izan.—Ordutik laster errira juango itzan. „__Bai; eta an alkar ezagututa ezkondu giñan biok. Laster íll 
ziran gure guraso zarrak, eta Jainkoak eman zizkigun bi seme. Bie- 
tatik bat gerran ill zitzaigun. Gerra bukatuta gere baserri-lanakin 
ainbestean bizi giñan, baña ¡nolakoa zan gure zoria! Artzen du, gel- 
ditu zitzaigun seme bakarra, tipus gaizto batek eta ogeita lauga- 
rren egunean Jainkoari kontu eman zion. Gure erraiña, Onatiko 
alaba, aurdun gertatu zan, baña ainbeste gau galdu eta ainbeste 
pena io-aro ondorean aurgite gaiztoa etorri zitzayon, eta egin zuan 
alaba eta ama zerraldo batean obiratu ditugu.-Tomas Arrola 
onela mintzatzen zan bitartean Pranchikari negarra zerion, eta baita 
ere entzuten zeudenak arkitzen ziran oso kupiturik eta begietan
malkoak ezin edukirik. #Mutilchoak batean aitonari, bestean amandreari begiratzen zien 
bere be<ñ urdiñ ederrakin. Andre Josepari, batez ere Tomas Anola- 
ren i ízale biotza bi erdi egin zion, zeren oroitu zan, berari ere gerra 
orretan ill zitzayola bere semea.Oraiñ guaz, bada, Oñatira-jarraituzuan Arrolak-bada gaztigatu 
digute erraiñ zanaren gurasoak, saldurik ditugun ganadu eta tras- 
teak, juan gaitezela ayetara eta zarzaroa alkarrekin igaroko degula} 
alkarri lagunduaz eta palta diranakatik Jaungoikoari erregutuaz. 

Ara Chomiñ, adiskide zarra, zerk ekarri nauben nere antzinako
adiskidearen echera.—Orrela dituk, lagun, mundu onetako gora-berak. Ez die, ez, 
gaizki esaten sermoigilleak gure bizitza gerra eta betiko burruka 
dala, eta mundu au negarrezko ibar triste bat. Baño legortu zai- 
tezte, eta eran zazute churrut baña eta laister aparia maneatuko di- 
tek. Ea, Josepa, oñetako legor batzuek oentzat.Andre Josepak laster inguratu zituan artillezko galtzerdi eta 
alpargata batzuek Tomasentzat, eta arizkoak Pranchikarentzat. Mu- 
tikoa berriz zituan abarka-mantarrak kendurik, gelditu zan on- 
utsik.
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Su galantaren ondoan eserita, gertaera zarrak kontatuaz, eta 
eraakumeak aparia prestatzen ari zirala etorri ziran bederatziter- diak.

Ordu artan sartu ziran ere Echeberriko ama-alabak.
Manuelak sartu zaneko begiratu zion andre Josepari galdetuaz 

bezela Martiñengatik, baña laster ezagutu zuan etzala oraindik 
arren berririk.

—¿Badago guretzat lanrk?—esan zuan gordeaz bere barrenean sentitzen zuan pena.
—Ez, Manuela, gaur ez daukagu beste lanik apaldu baizik, eta 

aulki baña arturik eseri ziran andre Joseparen ondoan.
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Ili.
GABON ZALEAK.

—Gaur berandu datoz gabon-zaleak,—esan zuen Chomiñek.
—Ara or nun dirán, aita,—eranzun zion bere seme Kristobalek.
Età ala zan egiaz, bada mutili talde bat asi zan kantari ate kanpoan.
Bozik onena zeukanak kantatu zuan lenengo, eta besteak eranzun zioten modu onetan:

«Agur jente noblia 
berri on bat dakargu; 
atenzioa eduki beza 
iñork aditu nai badu.
Adan ta Ebak egin zuten 
paradisuan pekatu, 
gure neke-pena guztiak 
andi kan ziran gertatu.
Ikusi zuan Jesus maiteak 
gizona oso galdua,
Betiko Áitak asarraturik 
ichi ziola zerua.
Orduan, bada, eskatu zion 
guretzat barkazioa, 
gurutzetikan emango ziola 
Berak, salispazioa.
Eskefíi zuan etorko zala
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gizona salbatutzera, 
gure kulpata pekatuak 
bere gañean artzera.
Jesus einen da Salbatzallea 
munduak bear zuana, 
umili ta pobre larrugorrian 
datorkigu guregana.Ez du berezi jauregirikan 
mundura argitaratzeko, 
estalpeclio bat tellatu gäbe 
arkitu du jayotzeko.
Egon zaitezte kristau nereak, 
egon zaitezte sosegu,
Jesus Belenen jayo da eta 
pozkidaz bete bear degù.
Eche ontako nagusi 
itz oek ondo ikasi: 
limosna on bat ekarri beza 
baldin badegu merezi.
Gabon oncho bat igaro beza, 
pamili guziarekin, 
beste bat arte, bagoaz oraiñ 
zure limosna onarekin.

—Ea, Inasi. jachi zazu goiko aga orretatik lukainka on bat eta 
emayezu gabon zale oyei, bada guri ere orrelase eman oi ziguten 
oyen sasoian.Artu zuan, bada, Inalik lukainkarik aundiena eta eman zien 
ateak zeukan leyotik, eta juan ziran kantariak irrintzi egihaz auzo- 
ko echera.Etzuten ondo aide egin mutillak, nun sentita zan berriz ere 
atean pandero so ñu a, eta neskacha pillo bat asi zan kantatzen, baña 
soñu alegeregoan, eta oetan ere lenengo bozik ederrena zeukana. 
Ara, nik entzun eta gogoratzen zaizkitanak.

Belengo portaban 
Maria ta José 
aparia prestatzen 
orain ari diré.
Nazaretik Belena 
oso nekaturik , 
asto baten gañean 
ikusi ditut nik.
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Astoa ta iría 
daude portalian, 
aurcho bat jayotzen da 
Gaubon gauerdian. 
Belengo portaleko 
nere andre Mari, 
esan zayezu ñor dan 
aurcho polit ori.
Laztan bat emateko 
emayazu neri, 
adoratu dezadan 
Jainko gizon ori. 
Atozte arzaichoak, 
atozte Belena, 
ikusiko dezute 
aurrik ederrená.
Jainkoak gizonentzat 
biraldu duana 
orrentzako dararaat 
bildotsik onena.
Nagusi jauna, ara. 
bukatu kantuak; 
berri on baña beza 
gure Jaungoikoak.
Limosnaren zai gaude kanpoko atian, 
ori artuta, gero 
beste bat artian.

Oei ere eman zitzayen oitura zana eta juan ziran aurrekoen bideanpanderoa joaz.

IV.
¡¡¡MARTIN!!! ¡¡¡MARTIN!!!

—Bederatziterdiak dira—esan zuan Chomiñek — eman presa 
oraiñche apariari, Errosario santua errezatzen degun bitartean, eta 
baldin amarretako inor agiri ez bada, apalduta, oera zarrak, eta gau- 
erdiko mezatara gazteak. Au esanarekin bat belaunikatu ziran geye-
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n.ik età asi zuten Errosarioa; età ¡nolako dehozioarekin! batez ere 
andre Josepak età Manuelak etziruriten mundukoak, baizik ainge- 
rueho batzuek. Manuelak zeuzkan eskuak gurutzatuta, età Abe- 
Mcu i bakoitzean jasotzen zituan bere begi beltz ederrak zerurontz, 
età esan zitekean erregu bakoitza zala biotzaren erditik irtetzen 
zitzayon suspirio bat bezela, esanaz zeruko Erreginari; {nere ama- 
eho maitea, oroitu zaitez Martiñez! Andre Josepak, berriz, magala- 
ren ertzarekin legortzen zituan noizik beiñ begietara zetozkion ne
gai-mal koak. Bi emakume ayek leku batean zeukaten pensamentua Martiñengatik erregutzen zuten.

Chornin, errosario aundi bat eskuetan zuala, bere buru zuriare- 
kin, Aita-gure, età Abe-Mariak garboso errezatuaz zirurien Le°-e- zarreko Aitalen bat. ”

Tomas Ai rola, bere emazie età mutillehoa, edozeñek esanco zuan santucho batzuek zirala. °
Kristobal, bere emazie Iñasi età neskamea ari ziran sukalde- 

lanetan; età arzai Migel, danboliñari eragiñaz zegoan, età noizik 
bem gaztañak egiten zituzten, pin, pun, ziri età zart izugarriak. 
Echeberriko andre Mari, bere alabaren ondoan belaunikaturik zirurien pazienziaren imajiña.

Errosarioa bukatzearekin bat jarri zuan echeko-andre gazteak maya zapi zuri batekin, onen erdian plater aundi bat, ertz batean 
sei librako ogi erre-berria, età batean ta bestean labaña, kollara 
zurezkoak, ardo ta sagardoa età dozenerdi-bat edan-ontzi krista- lezkoak.

«Pekatau gasoak Jaunagana biurtu ditezen Aita-gurea.,..»
«Eche onetan palta diranakatik Aita-gurea....»
«Amabi Apostoli! santuen onrarako kredoa...»
«Ama Birjiña Aranzazu-koaren alabantzarako Salbea....*
.Bedeinkatua età alabatua izan dedilla Aldareko Sakraraentu bantua... »
Oek izan ziran Chomiñek Errosarioan esan zituan azkeneko 

erreguak; eia ziñatuaz alcha ziran denak eia bakoitzak artu zuan bere aulkia eseriaz mayaren ingurumarian.
Eltzetik atera zuan Inasik burrunzali batekin olioaza, erdian ze

goan platera betetzerano, età echeko nagusi zarrak sartu zuan lenen- 
go bere kollara ara tartera, baña oraindik etzuan ondo bete nun asi 
zan zakurra, ez zaunkaz, baizik irrintzi edo garrasi egiñaz, età katea 
ausi nayaz; esan zitekeala eze norbait ezagutu zuala, bada irrintzi 
ayek ziran barrengo pozak età atsegiiìak ateratzen ziozkanak.

¿Ezagrutu al nauk, Pinto?—esan zuan norbaitek atean.
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—¡¡¡Martiri!!! ¡¡¡Martin!!!—deadar egin zuten denak batean sukal-
dean. , .Andre Josepa età Manuela juan ziran lenengoak ìllunpean età
ichumùstuan atera, ez daldt nork zabaldu zion, baña zabaldu ordii-
ko ama-semeak besarkatu zuten alkar esanaz:

—¡Ama!
—¡Nere seme maitea!
— ¡Manuelacho kutuna!
— ¡Martin!—Esaten ziran nere biotzak emen izango zifiala.
-E tà  nik ere Errosario santua errezatzean artu det esperantza 

sen do a gaur emen ikusiko zaitudala.Sartu ziran sukaldean. Ghomiñ etzan jaiki bere eserlekutik.
_¿Oraindik bizizera, aita zarra?—esan zion semeak laztanduaz.
—Bai seme, bai età oraindik ere bizitzeko esperanza.—Età aita- 

serneen begietatik irten ziran bina negar-malko galani, età esan 
zuan Chominek:—nere emazteak oraindik ez dek ordu asko esaten 
zirala nik biotza gogorturik neukala, età ara nun ustez-ustegabean 
negar egin dedan. Ondo zeok, bada, seme, etorri aizenean, bestela 
etzekiat zer gabon-gau igaro bear genduan. Or zeokan ire ama ami
di ori, Ama Birjiña Doloretakoa ziruriela, età Manuela bernz, ezpa- 
nak zimurtuta esan zitekean okasio bilia zegoala negar egiteko.

—Zaude isillik, Ghomin-koplas, orrelako gauzak esan gabe-eian- 
zun zion andre Josepak, denak parre egiten zuten bitartean.—¿Zuek ondo zerate?—esati zien Martiñek—puska bat sosegatu
zanean, bere anai, koñata età gafìerakoai.—Ondo, Martin; baña penaz geunden—eranzun zion Inasik—zu 
palta ziñalako, età ez genduan uste onezkero etorriko zinala.

—Ara, bada, ni emen.
—Ken itzak, ken itzak seme, praka gorri, chamarreta urdin eta 

buruko chano ori, bada ikusteak ere etzirak onik egiten.
Andre Josepa eta Martin juan ziran gelara eta laster sartu ziran

ostera sukaldean.
Martin mutill liraña, egokia eta galanía zan soldadu juan za

nean baña o rain ala ere, oso pinduta eta gizenago zegoan, ezpana- 
ren gañean zeukan bizar-gorriak chit ederki ematen zion, echean 
lko-átako soña estuegi zeukan, eta chapela, soldadu chanoa baño 
obeto zetorkion; batez ere Manuelak bere begi urgiilluz betetakoak 
Martiñengandik ezin a Id era tu zituan.

-A zi, edertu eta gizendu egiñ aiz seme, ez dek soldadutzan
ezer galdu—esau üion aitak.
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—Ama, ¿età /uri zér iduritzen zaizu? ¿nolakoa (lago zure Mar-

tinchu?
—Apaltzak, apaltzak gizajo orrek, onezkero premian egongo 

aizta.
Bereala Manuelak leku egin zion bere aldamenean, età eseririk 

onen alboan asi zuten aparia.
—Urte bete badek echean egon bear uala biar ez bezela asi ez ba- 

ziiìaten or kanpo-alde oyetan.
—Aita, aita ¿uste dezu gu ala ibilli-zale giñala?
—¿Zer burutazio izan zenduten, bada, ibilli ziñaten bezela ibil-

tzeko?
—¿Guk?... Geyago oroitzen giñan gu eehera etortzeaz; ordea, 

gure nagusiak etzuten egon bear guztiz kontentu, età ardiak borda
ra bezela, ala eraman ginduzten nai zuten lekura.

—¿Eta euskaldun asko ziñaten alkarrekin?
—Bai; bagiñan makiiìachobat.
—¿Età surik egin zenduten?
—Ez jauna; ez genduan kontrariorik ikusi ere.
—¿Zer erabilli zenduten, bada?
—Nik esango diot, aita.
—Baña jan zak, Martiñ—esali zion amali—gero ere izango dek 

denbora, neri asko gustatzen etzaizkidan kontu oyek esateko.
—Ari naiz, ama, ari naiz: eta ¡zéiñ gozoa dagoan bakallau salsa 

au! ezagun da, Inasi, kozifiari ona zerala.
—«Gose onarentzat ez da ogi beltzik,» Martiñ—eranzun zion 

Inasik.
—¿Eta sagardoa? ¿zer iruritzen zaik?—galdetu zion Kristobalek.
—Ederretakoa, anai; banikan gogoa, gaztelauak burla egiten 

dioten erari onetatik bete bat egiteko.
—Esan zak, esali zak, seme ¿zer gertatu zitzaizuten dalako toki 

oyetan?—galdetu zion aitali.
Igaro dan Agorrean kunplitu da urtea. Goiz batean, eguna 

zabaldu baño ordii bete/ lenago, isillchorik eta batere iskanbillarik 
gabe esnatu ginduzten sarjentoak, esanaz, jailci eta bakoitzak bere 
morrai eta armali artu eta presta gindela marcharako; egin gen
duan ziotena, eta ayen esanak aditu besterik ez genduan guk egin; 
ala, izan giñan estranjerira eramanak; eta estranjerian, ere, erri 
batetik bestera.Guk genduan Konpañian Zegamako Sárjenlo segundo bat, Iba- 
rreta zeritzana, mutili prestila, azkarra eta eskoladuna; au etzan 
ezertan sarlu naspilla artan; bildu ginduan bada, euskaldun guztiak, 
eta esan zigun: mutillak; salduak arkitzen gaituk, bearrik egiten
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ez badegu etziok emen ezer guretzat; neri jarraitu nai badirazute, 
uste diat, lana arkituko dedala; eman dezagun bada, aditzera alde 
guzietan euskaldun prestu età langilleak gerala, età ez gaituk 
galduko: memorial bat sartuko zioagu Españiako Gobernuari esa- 
naz zer gertatu zaigun età uste diat laster itzuliko gerala malamen- 
tean laga degun gure erreinu maitera.

Etzan euskaldun bat bakarra gelditu sarjentoaren arrazoyai 
ondo iritzi gabe. Gure zorionerako etorri zitzaigun ere, erri artan 
arkitzen zan Españiako bize-konsula, età onek, ez bakarrik billa- 
tu zigun lana, baita ere eskeñi zigun berak irichiko zigula Go- 
bernuagandik osterà itzultzea, età batere kastigu gabe beste bata- 
lloi batean gure serbizioa prestatzea.

Lau illabete justuak igaro genituen alde ayetan, età oroituko ze
liate noia izkribatu nizuten Españiara etorri nitzala, età Guadalaja- 
rako batalloyan soldadu negoala.

Uste nuan baño urte bete geyayo egon bear izan det echetik kan- 
pora, baña azkenean ere, Jaunari eskerrak, osasunarekin etorri 
naiz, nere guraso zarrak, nere pamili età nere Manuelacho ikustera.

Ara emen echekoak, gure gertaerak. Dijuala nai duana soldadu, 
ni beintzat ondo aspertua età asea nator soldadutzatik.

—¡Soldadual—esan zuan andre Josepak.—¡Amaren seme so- 
bradua!

—Egia dio, ama, esaera zarrak.
Ontan apaldu zuten: amaikaterdiak ziran età esan zuan Cho- 

miñek: Ea; gu zarrak juango gera bakoitza bere chokora, età zuek, 
berriz, gazteak, zoazte, etagau erdiko meza entzun zazute.

•—Arrola, oa i ere ocra ere emazte età mutikoarekin; atsegin 
artuko diat egun oek gurekin igarotzen badituk, bada nere echean 
adiskide zarrentzat ez dek ogirik età borondate onik palta.

—Milla esker, Ghomiñ; Oñatiñ guri zer gertatu ote zaigun bel- 
durrarekin egongo dira, età biar goizean, lenengo meza entzunta 
bideari ekiñ bear diogu; baña eskeiñtzen dizut etorko naizela berriz 
ere, bizi banaiz, zuek ikustera età nere antziñako kabo purrielare- 
kin egun batzuek igarotzera.—Nai dekan guztian, Arrola......Aizak, emen ikusten ditukan bi
gazte oek laster ezkonduko dituk, età ator ezteietara.

—Gusto aundiz. Emen izango naiz egun artan.
Manuelak azkeneko itz aek ez aditu egin zituan, età arpegira 

irten zitzayozkan kolore gorriak iñork ikusi ez zitzan, itzulita man* 
telina ipintzen asi zan. Martiñek etzuan orrelako malizirik izan; 
bada mundu guzia oartu zan arren arpegia geratu zala gerezi 
gorri bat bezela.
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Juan ziran, bada, gazteak mezatara, eta zarrak, oraindik ere itz- 
aspertu bat egintakoan, ondo berotu ondorean, anaabiterdietan 
oean sartu ziran.

Urrengo urteko Gabon gabean bildu ziran Chomiñ-Urretaren 
baserrira iru senar-emazte aldi. Martin eta Manuela ziran ezkon- 
berriak eta Echeberriko nagusi-echekoandra gazteak.

Onela jarraitzen dute oraindik ere, onraduak, prestuak, kristau 
onak eta zorionekoak izanaz.

Alfonso María. Zabala-koak.
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G a b o n :
Et subito facta est cum Angelo multitudo militiie caelestis laudantium Deum, et dicentium Gloria in altisimis Deo, et in terra pax hominibus bonoe voluntatis.Luc. 11.13.14.

T rabajo señalado con accésit.

lllunabarrean gagoz, eklu gara bada ainbat egunean icharoniko 
Gabon dontsura: argia geldiro geldiro urrinduten da, zeru illunak 
emoten deutso gerizpe guztiari beste anz età iduri bat: otzak izapen 
danari gorde erasoten deutso; isildu dira estartetako zaratak; eli- 
zako kanpaeak biaramoneko ezaugarria emon dabe, età izeta guz- 
tiak lur barrura eruan daben legez bere indarra età beroa, alan echa- 
diak ateak ichita pillotti dira sukaldeko bazterrean, nun ikusi bear 
ditugun geure adiskide Antonio età bere menpekoak egitera da- 
ruazen gauza guztiak ordu onetati gaberdiraño.

Kruselu batek bere argi deizuirragaz baño, surtako iliunti età 
abarren garrak, argituten deuskube toki aututu au, età Mari eia 
Panchikarentzat lekua ichita, ingurutu dira, aita-aitaren alde baten,

(1) La Comisión Directiva del Consistorio ha acordado, en consideración á la extensión de este trabajo, publicar de él el siguiente trozo, que es el que de una manera más especial se refiere al objeto que determina el tema correspondiente del programa.
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ama-ama bestean eta euren onduan, Antonio, Chomin eta Juanachu, 
José eta Martin, zein dagoan oso artega, ez diralako ipiñi gaztañak, 
besigua eta sagarrak erretan, eta mikillaiia saltsa gorrian, bada 
oraindiño rnosua loia dauko, baña sabela gurariz orroeka.

leharon..... dan danak laster egingo dira, diño Marik, baña
lenengo, Antoniochu oeratuteko bidè bat egin bear dogu. Artzen 
dau badabularra emoteko,eta bitartean Josek aitari dirautso... «Aita 
¿noiz kantauko dozuz gabon kanta pozgarriak?» —Gerochuago: ama 
gertau deitenean berrogei abe mariak errezau bear doguz, baña lo 
egin bagarik, Jesusen etorrera ospatuteko.—Ondo da, eta ¿ama noiz 
gertauko da?—Laster, laster, euki pazienzia puska bat.

Baña umeak luze ereehirik, iru chikiak alkartuten dira, eta olge- tan asi, dirauela
«Achia, mochia konelipan 
Zeure semea errotan...... »

Baña joku ori laster ichi dabe danboliñaren zirrintza entzun 
dabenean, eta ikusi ama plater andi baten gaztañak ateraten eta 
danboliñ arelan sartzen. Batzukatea uts eginda lurrera jausi dira, 
età orra gure mutillok ariti arin lurrekoak batzen auspeau eurek er retalio.

Trilla edo parrilla sutan jarri da eun sorki bategaz igordi bat 
eginda; atera da besigna eta orio ontzia, eta besigua echimik parrilla 
ganean Panchika gelditu da olio luma bategaz plater baten orioaz 
busti eta erretan dagoan arraiñari emoten. Jarri da gaztaña-danbo- 
liña laratzuan, eta aita-aita dago girtenari deutsala. Echeko Jaunak 
isildu eragiñik danari, errezetan asten da, esanagaz «Kurutze san-
tuaren (egiten dau Kurutzearen senalea.)»...... Neure JesukristoJauna.......

«Bedeinkatua ¡o Maria! Jaungoikoaren ama konsagraua izan 
ziñen orduá.... Abe Maria....» (amar bideresandakuan.)

—Bedeinkatua izan dedilla (o Maria! urne Jesus Jaungoikoaren 
semea argitara emon zenduan ordua.... Abe Maria.

—Bedeinkatua izan dedilla ¡o Maria! urne Jesus Jaungoikoaren 
semeari lenengo laztana emon zeutzan ordua. Abe Maria.

—Bedeinkatua izan dedilla ¡o Maria! urne Jesus Jaungoikoaren 
semeak zure bular garbi eta birjindarreti edan eban lenengoko 
ugatz tanta. Abe Maria.

Eta onek amaituta errosarioa; baña sasoe onetarako berotu dira
gaztañak eta asi dira pun batek, andi gero pun.... besteak.....gero
età zarratuago. Simon amesetan dagoana gau aretan egin bear 
daben sabel beteagaz, edo erbi ondoren dabillela gaztañaren tiroak 
entzunda zaunka abiau da eta errezua gelditu barrirò asteko. Egin
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dirà errezuek, burdunzali bete orio berakatz atal bi edoirugaz erre- 
tan ipiñ dau Marikj, età zabalduta aza lapikoa liota leutso, chirchi- rreta andi bat eraginagaz.

„ & „& #
Ea, maira bakocha bere tokira; gauza danak gertu dagoz: aza 

saldeada lenengo katill i batsuetan ateraten daña, eta aren~ondoren 
ai ao zui rut bat. Geio azak, eta inchaursaltsa, bakallaua geroago, e a pipanakaz zelan dagoan picharrari sarrichoago eragin jako 
ívusi aldia. Alan doaz gogo onean, bateti eta besteti janagaz, besi- 
gua azurrak chupau arteraño, eta ehirlak, eta gero sagar erreak, io ze afana! '

Eldu diraneko sasoe onetara, berbari jarri dirá, eta danak esanak 
baño esangure andiagoaz, batak gauza bat, besteak beste bat, bateti jan, zurrutak zarratuago erabilli, jarri dirá tenple onean eta 
oiduan kantau bearra,orduan ipuiñak, orduan kontu zarrak, orduan 
zaratak, eta uluak eta bibak. Basoa jausi da bi edo iru bidar maya 
bedeinkatuteko, Martinehuk egindit.i milla ta bat deabrukeria José 
mai gañera igo gurarik dago chaholiñ eta baña banakoa dantzan
egiteko, baña oraindik urazukrea ez da atera, eta gaztaña erreak jateko dagoz.

Betor ha San Bizenteko ardao polit orí, batak zurrut, besteak zn- 
, ’ botachoari kenduotse gizentasuna, baña andi urten dabe pozakkonsueloak eta aurrerako gogo indartsuak.

Onetan dagozala, mutillari gogoratu jake gabon kantak kantau 
beai direla, ota aitan len emoniko berbak, hete eragin gura deutsez. 
Ailak diño lenengo aita-aitak kantauko dituela anohinako eta bero 
ehiki denporako kanta zarrak, eta danak berari begira direala,

Abendu santu onetan 
Kristoren jaiotzia,
Alegrau bedi mundua 
Ja da denporia.

Danak eranzuten dabe Eai Maria Jose, Jose Maria Eai Maria ta Jose.
-—beste bat......beste bat eztarria bustita—•

Josepe ta Maria 
Euren Jesusegaz, 
Joan ziran Belenera
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Konpriuten legeagaz.Danak

Eai Maria ta Jose, Jose ta Maria
Eai Maria ta Jose.

Or goian eeheehu bat,
Jo daigun atia,
Irigì baleigue 
Josepe n euri a. Danak

Eai Maria ta Jose.....
Donzella eder bat dakat 
Neugaz nik aldian.
Semea dakarrela 
Bere sabelian.

Kai Maria ta Jose.
-¿Zér esan dau aita-aita...... ¿età aterik ezeutzen zabaldu? Ez

umechoak. ¿Eta nora joan ziran? Abere echechu bat topaueuren età 
anche gaba pasan euren. ¿Gabon gaba? Bai......  Aita (diño Mal
ti neh uk) zergaiti gurera ez dira etoli? Età itandu nausiak, itandu 
chikiak, aita-aitaren kantak amaitu dira, baña gozoak mayan, età 
Peste ekin aldi bat età osterà bere zurrut, kantetako ernaitasunagaz 
abiau dira danak kantuan, età orduan Antonio Echeko-jaunak baso 
ardaoz betea eskuan dahela, età estui bat eginda asten da

« Artuik mutili pichar bi ardao 
Ator neurekin echera Gabon gaba zelebratzera 
Aita età amaren onduan,
Ikusikok aita barreka 
Ama bere chit kontentuz,
Baita neuk bere zelango tragoa 
Lenengo esanda Jesus.Eragiok mutili, eragiok mutili 
Zirrin zarran zirrin zarran 
Aurreko danboliñori 
Gaztañak egin artian 
Gaztañak egin artian
Sipli, sapla, plist, plaust......pun....
Gabon gaba zelebratu daigun.»
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Chalo errimeak eranzuten deutse kanta oneri,età Jose saltokada- 
billela aitaren berbak ikasi gurarik diño—«sipli, sapla, plist, plast,
Pun...... beste íragu bat eran daigun.» Dana da poza, daña da kon-tentua, eta kantuak aurrera diarda.

Orain Juanachuk kantau daiela eskolan ikasitako kanta......
Baña erderaz d irá .....Ez da ardura....... Gaur erdera aitutekobestean gagoz.

—Tira Juanachu......Kantau egizu bildur barik.—Baña barre egingo dabe.
Bai barre egitekoa bada. Ea, abiau zaite.

Cuando llora el niño Dios 
Se acercan ángeles bellos,
Para recoger las lágrimas 
Y llevárselas al Cielo.

Ondo, ondo, polita da kanta ori, baña ez dakigu zer esan gura daben. Chomiñek esango dau euskaraz.
— Bai, bai.—Ez, nik ezin neike biurtu euskararà.

Aita, aita......Zuk jakingozu zer esan nai daben Juanachoren—kantak.—Ondo ez bana guchi gora beran.
— Ea bada. Ea aita-aita, kantau egizu.....—Edan lenengo.......(Edaten dau)

Gabon gaberdian da 
Lurrean eguzki,
Zeruakjausi dira 
Aingeru ta guzti.

Nora aita-aita......bada, bada.......  Belenerà......
—Nik Belenerà gura dot—diño Martinchuk—Tontuori ago isilik. 

Bai aita, bai ama, bai guazan Belenerà, baña zer da argi bi daukoz
kruselu orrek......A chocholo, sabelean sarta doanak ikusi era^itenduaz argi bi. Laster jpango gaituk Belenerà......

Jose ea ik beste kanta bat.—Zein igazkoa baño besterik ez da- kit.—Esan esili ba.
«Ea, ea, guazeu guazen zar eta gazte guztiok,
Belenera eruaten, Gabon-sari kapoiok.

jMistela atara egizu Panchika, eta Chominek ekarri dituzan ga- bon-sariak!
Beste Josek eskolati ekarri zituen knjak, atera eta jan, urtean bein da galton.
Panchikak panderua joten dau, eta Jose dantzan esetsi bagarik • labil, Ghomin bideati nekatu dalako dantzan egiteko gogo bagarik

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dago, baño kantuan laguntzen deutse, amamak barre algada batzuk 
egiten ditu eta noz edo uoz kantau bere bai, eta alan iragoten dabe iiu 
edo lau ordii, zeintsuen kabuan entzuten da kanpae otsa eta zutin- 
duta danok, eeheko Jaunak eskerrak ematen ditu esanagaz «Jaio za* 
nak Belenen, zeruan sartu gaitzala danok, amen» eta guztiok ze- 
nian ospatutera eldu gaitezela Gabon zorioneko beti iraungo dabena.

Eleizako jotorriak ordu artan ekarten ditube soñu gozoak eta 
entzuten da gabeko isiltasunaren erdian. «Christus natus est nobis, 
venite adoremus.» Kristo jaio da guretzat, guazan, adorau daigun.» 
Gure Antonio, eta euren guraso eta umeak pozez beterik, euren 
biotzean kezkarik bage, badoaz lo egitera lurreko erregearen eta 
altsuaren enbidia bage,eta begiak oindiño loari emote oiduan, baiii- 
rotuten dabez, aingeruaren berba atsegintsuak: «Gloria goienean 
Jaungoihoari, eta bakea tarrean borondate oneko gizonai.*

—64—

Isidoro R uiz eta. Arbulo-koak.
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JOSTIRUDITAR SAIOA.

Ikusirik ezin litekela ifiola ere Abenduko 26-garren gabean egin 
bear dan Euskal-festan itzaldiatu jostirudirako lan Foruak defen- 
dietan eriotza izendatzen daña, zeiña sari-aldeerarekin siñalatua 
izan dan, Bilgumako Aldimaitz zuzendariak erabaki du geroago arte argitaratu gabe uztea.

ENSAYO DRAMÁTICO.

Vista la imposibilidad material de que en la tiesta del 26 de Di
ciembre pueda ser representado el Ensayo dramático, cuyo lema 
es Foruak defendietan eriotza, y señalado con el accésit al premio 
correspondiente, la Comisión directiva del Consistorio ha acordado aplazar su publicación.
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BEOTA BEP2ÌABIM IGIIIZÁ.

Uri ontako Euskal-itz jostaldien Bilguma, dator gaur kontu ema- 
tera, bear dan errespetoarekin, leku au onratzen daten entzule guz- 
tiai, zér nolakoa dan, aurten, izkribatzalle, pintatzalle eta musikala- 
rien indar-neurtzeetan, Batzar-epalle berezíak erabaki duten sari- 
emaldia.

Irakurgai onenari eskeñitako saria, On Karmelo Eehegaray- 
koak irabazi du, Malko bedeinkatúak izentzat duen irakurgai ga- 
laiki izkribatuagatik.

Donostiar argidotarren bizilzeen gañean edo Donostia zér no- 
lako uda-lékua dan agertzen duen lañaren egillearentzat eskeñi 
zan zillarrezko luma urrez estalla, jabegabetua gelditu da. Alde- 
era eman zayo On Franzisko Lopez eta Alen jaunari, A tzo eia 
gaur-Donostiari deritzaion moldaera samur eta politaren egillea 
dalako.

Jabegabetua gelditu da, ere, jostiruuitar saiorik onenarentzat 
agindutako saria. Foruak defendietan eriotza izendatzen danak 
eraman du aldeera, bere izkera jatorragatik, bear dan beziñ chu- 
kunki maneatua ezpadago ere. On Basilio Fuentes da bere egillea.

Edozeiñ gai eta neurritan jarritako biursakintzik onenarentzat 
eskeñitako saria, Urlearen lau erak izentzat duenari eman zayo. 
Moldaera au dago egoki ipiñia, era batetik besterako banaitak ongi 
siñalatuak, età bere egillea On Juan Ignazio Uranga jauna da. Al
deera irabazi du On José Artola jaunak, Zerbait egin nal euskara- 
gatik azalkaitzat duten ipui ziaditsuakgatik.

Azaldeko 5-garren, 6-garren eta 8-garren gaietan egiten ziran 
lanik egokiyenentzat eskeñitako sariak, jabegabetuak gelditu dira

Uri ontako elkarte Union Artesana-k, Onenzaro edo Gauona 
langille-famili batean nolakoa izaten dan itz-larri edo neurtuetan 
obeto agertzen zuenarentzat eskeñitako saria, eman zayo Gabon 
gau bat Eushal-erriko baserri batean deritzaion izkribu toleskabe 
Euskal-oitura ederrak guztiz egoki azaltzen dituenari. Bere egillea
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On Alfonso María Zahalajauna da. Aldeera eraman du On Isidoro 
Ruiz Arbulo-ko jaunak, Gabon izendatzen dan lan apainki molda- tuagatik.

Azaldeko 7-garren gaiari dagokion saria nork irabazten duen, 
beren denboran esango da Euskal-Erria deritzaion Errebistan.

Ill onen 11-an, goizeko 11-etan, izandu zan, lenez aurretik otsan- 
detu zan bezela, 8 urtetik 12-ra bitarteko neska ta mutillen euska- 
razko esamiña: aurkeztu ziran amazazpi, eta guztiak irakurri eta 
izkribatu zuten ederki gure izkuntz maitean, beren artean egiten 
zutela gañ-gañeko esamiña Soledad Zabala eta Atanasio Anabitar te-k.

Euskal-soñu zarren gallean ipiñitako antolamendurik onenaren- 
tzat agindutako saria, jabegabetua gelditu da. Aldeera bat ernan 
zayo On Migel Oñate jaunari, Erromará izendatzen dan zortziko 
kanturakoagatik, zortziko au dagolako alosiaren legeak agintzen duten eran moldatua.

Bi chistu eta bi chirolakiñ jotzeko antolamendurik bikañena- 
rentzat eskenitako nikelezho cshritontziya, On Marzelino Basurko 
jaunak eraman du, Bizi bedi euskera azalkaitzat duen antolamendu 
eroso ipiñiagatik. Aldeera eman zayo On Leonardo Santa Isabel 
jaunari, Aurrerá deritzaion lanagatik.

La Fraternal deritzan uri ontako elkarteak eskenitako saria, jabegabetua gelditu da.
Euskal-lurreko eleizacho famatuetatik edozeiñ baten pintura edo 

antzestarik onena, ura arkitzen dan mendi edo inguruenakiñ aur- 
kezten zuenarentzat izendatu zan urre-zillarrezko liololclia, jabe
gabetua gelditu da. A Ideera bat irabazi da Karmen Delmas-ek, eta 
beste bat Franzisko Kalisalbo-k, lan oetan arkitu dituelako Batzar 
epalleak doai onak, baña ez saria merezi izateko diñakoak.

Euskal-erriko oiturak ongiena azaltzen zituen antzestarentzat eskefii zan saria, ere, jabegabetua gelditu da.
Au erabaki du, lan guztiak ikusi ondorean, Uri ontako Bilguma bereziak.
Eriotzak eraman dizkigu, igaztik onera, Bilguma au ipiñi zute- 

netatik bi: On José Manuel Aguirre-Miramon ta On Tadeo Ruiz 
Ogarrio jáunak. Biak utzi dute gure artean utsune aundia; baña 
sekulan baño biziago dago gure Euskal-fedea, bukatzen degularik esanaz: Bizi bedi Euskera.

Donostian, 1887-ko Abenduaren 22-an.
Bilguma bereziaren izenean: Rufino Mac/iiandiarena, Dianagu- sia.—Antonio Arzác, Goarpelaria.

- 6 8 -
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EUSKAL-FÉSTAK DONOSTIAN,

1 8 8 7 . ko A B E N D U A R E N  2 6 .s arren G A B E R A K O .  

JOSTIRUDIKO BILTOKI EDO TEATRO ZARREAN.

JUEGOS FLORALES EUSKAROS

L A  N O C H E  D E L  2 6  D E  D I C I E M B R E  D E  1 8 8 7 .

EN EL TEATRO PRINCIPAL.
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D onostiako E uskal- itz- jostaldien Batzarreak moldatu du 
Eguerri bigarren gaberako 

urteoroko here sari-emaldia, era onetan:

BiaiKO z a t ia .
1. ko Minuetio deritzaion musik’ ariñ moldaera,

orkestan....................................................... Mozart.
2 . cn IZKRIBALARI, PINTATZALLE ETA MUSIKALARIEN

indar-neurtzan sariztatuak izan dirán ize-
nen deia, eta saria eraman daten izkribuen 
irakurtza.

BIO-A-.B.KBBT ZATU.
1>  Coros suecos, musika moldaera kantatua.

J. Artola-ren itz-neurtuak.........................Sffmamm.
2 . en G abon, Irucholotar öituren jostirudia . . . Soroa.
3 . en Capricho V ascongado, musika moldaera,

Onate jaunak pianoan joa............................Guelbenzu.
S A flA .

1. ko H ernaniri, zortziko kantatua. S. Baroja-ren
itz-neurtuak.................................................Santesteban (J. A.)

2 . en K armen gaztaiñ saltzallia, jostaketa kan
tatua. V. Iraola-ren itz-neurtuak. R. Sarrie- 
gi-ren musika.3. cn CfflSTU SOÑULARIEN BILKIDA.

4 . en Ixz-NEURLARI EDO BERSOLARIEN KANTUZKO
jolasbidea, Gipuzkoako bi bersolaririk one- 
netakoen artean.

Arralscko zortzi V erdielan.
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)fil Consistorio de J uegos florales euskaros de esta Ciudad ha 
dispuesto para la noche del 26 de Diciembre la distribución 

de premios con arreglo al siguiente programa;

1. ® Minuetto porla orquesta.........................Mozart.
2. ° Proclamación de nombres de los autores

laureados en el concurso literario-artístico 
y lectura de las composiciones premiadas.

S S i t l S A  PARTS.

1. ® Coros suecos, por el orfeon. Letra de J. Ar-
tola .................................. ........................Sffmamm.

2. ° G abon, sainete de costumbres Iruchulas . . Soroa.
3 . ° Capricho V ascongado, ejecutado al piano

por el Sr. O ñate......................................... Guelbenzu.

l.o H ernaniri, por el odeon. Letra de S. Ba-•_ .....................Santesteban (J. A.)rujd .......................................
2. ° K armen gaztaiñ saltzallia , intermedio l í 

rico-cómico. Letra de V. Iraola, musica de 
R. Sarriegui.

3. ° Concurso de tamborileros.
4 . ° Sesión de bersolaris improvisadores, en el

que tomarán parte dos de los mejores de 
Guipúzcoa.

A las ocho y media en punto.
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LEKUEN BÁLIOÁ.

Goiko eta beko iruditegi-ondoko gelachoak, sarbide-gabe, amai- 
kana pezeta.—Goiko eta beko gelachoak, sarbide-gabe, amarna pe
zeta.—Goiko 11-garren eta 12-garren gelachoak, sarbide gäbe, zor- 
tzina pezeta.-— Bigarren bizitzan iruditegi ondoko gelachoak, sarbi
de gäbe, seina pezeta.—Bigarren bizitzako gelachoak, sarbide gäbe, 
launa pezeta.—Jarlekuak, bina t’ erdi-ña pezeta.—Bollesta aurreak, 
pezeta bat et’ erdi.—Ganbara edo galeri-aurreak, bostna errial.— 
Bollestako eserlekuak, pezeta bana.—Gelachoetarako sarbideak, pe
zeta bana.— Sarbideak, iruna errial.

Chartei oek salduko dirá Teatro-zarrean testa egunean, goizeko bederatzietatik.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES.

Proscenios bajos y principales, sin entrada, pesetas 11.—Palcos 
principales y de platea, sin entrada, pesetas 10.—Palcos principales 
números 11 y 12, sin entrada, pesetas 8.—Proscenios altos, sin en
trada, pesetas 6.—Palcos segundos, sin entrada, pesetas 4.—Butaca 
con entrada, pesetas 2'50.—Delantera de anfiteatro, 1*50.—Delan
tera de galería, 1'25.—Asiento de anfiteatro, 1 peseta.—Entrada de 
palco, 1 peseta.—Entrada general, 075.

Los billetes se expenderán en la taquilla del Teatro, desde las 
nueve de la mañana del Limes 26, dia de la fiesta.
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