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EDSKAL-IZRRIBATZALLEENINDAR-NEURTZEÁ,
xO trillaren 7 garren equneim
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EUSKAL-IZKRIBATZALLEEN
INDAR-H EU RTZEA.
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INDAR-NEURTZEA,1879 ko Aporrillaren 7parren epunean
O R R E T A R A K O  A R T U  D IR A N  P R E S T A M E N , E T A  S A R IZ T A T U A K  IZ A N  D IR A N  IZ K R IB U - A N T O L A M E N D U E N

O R O I T Z  A.

U ri onetako B ilgumaren erabakiz argttaratua.

DONOSTIAN:Antonio Baroja-ren moldizkiran.—1879 garren urtean.
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O A R K E R A .
Pesta-giari batzarreak desio zuben liburucho onetan argitara- tzen dirán lan guziak moldizkiratuak izan zitezela oraingo artiz -  kindean, baña , bear diña izkira arkitzen ez diralako artarako moldizkiran , ipintzen dira batzuek artizkinde zsrrean , Joesteak berrian.Onen erara, oetan kendu dira q età c , ipiñiaz beti li oen ordez; 

gue, gui izkribatzen dira u rik gabe onela: ge, gì, bada je , j i  , iz- kribatuko dira beti sota-rekin. Ez da v età y  oskidearen bearrik; ez ta ere n-renik Guipuzkoa età Bizkaiko izkuntzan, zeren ez dan aditzen mintzatzean, Lapurdi età Suberoako izkuntzan bezela.Au da, izkribatzen da guzia esaten dan bezela , ez guchiago età ez geiago.
Ga, gue, gui, go, gu, izkribatuko dira ga, ge . g ì, go, gu, età 

arkitzen bada u, oeta e, i-ren erdian, irakurriko da gite, gui.
Ce, ci izkribatzen dira ze, zi.
Ca, que, qui, co, cu, età ac, ec, ic, oc, uc izkribatzen dira ka, 

ke, ki, ko, ku, ak, ek, ik, ok, uk, età orobat beste edocein izkira 
edo letraren aurretik k ipintzen da, q età c-ren ordez.
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EUSKAL-PESTEEN GAÑEAN
ARTU DITUEN ERABAK1TZAK.■-------- (—¥—t-----------

Ugtaillaren i )  garrenean.— Uñ onetako Bilguma geidia- 
tiak, pesta-giariari aditu ta gero , erabakitzen du euskal iz- 
kribatzalleen billdda, bersolarien josta-guda, eta chistu-so- 
ñularien leiak egitea , José Manterola jaunak aipatu duben 
eran, Agorraren 7 garrenean.

Egun berean, Probintzi onetako Ekautuen Bilguma chit 
geidiatiari bialtzen zaio aurreko erabaki au, galdetzen zaio- 
larik parte artu nai duen euskararen onean egitera dijoan 
jolasbide onetan.

Utf. I4an.— Bilguma edo Aiuntamentu geidiatiak izen- 
datzen ditti bere ordeak egiteko pesta onetan, José Olano, 
José S. Irastorza, eta Canuto I. Muñoz jaunak, zeñak bere 
partetic aipatzen dituzten berekin hatera molda dezaten 
giari-batzarrea , jaun José Manterola, jolasbide onen goi- 
goatzallea; Manuel Antonio A m ia, Urnietako Erretorea; 
Claudio Otaegui, Ondarrabiko eskola-maisua , eta Ramon 
Artola , bertako biursari-itzneurlaria , zeñai izkribatzen 
zazkien gurteskatuaz oniritzi dezatela eskeiñtzen zaieten 

kargu onoretsu au.
Ugt. i)  tic 14 ra.—  Jaun oek guziak eranzuten dute artzen 

dutela beren gain, atsegin aundiarekin, lan oen jasoera.
Utf. 20 an.— Bildutzen da giari-batzarrea Konseju-echean, 

gomendatzen ditti egin bear dirán prestagarri guziak aldi— 
maitza osatzenduten jaunen artean, eta moldatzen du pes- 
tazaldea , mòldizkiratu eta zabaldua izan dedin izkin gir 
zietara ; azalde, Ekautuen Bilgumak Aboztuaren 4 an artu 
zuen erabakitzaren bidez, berritua gelditu zana ondorengo 

eran:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



B I L I O S A  S T A  S Q S T A Q U B A
DONOSTIAN

I 879 -ko AGORRILLAREN 7 .garren EGUNEAN.

Donostiako Bilgurna edo Aiuntamentuak bere al letikan dozakean guzia egin narik gure izkuntzederra età o tura on eia Zarrak mondi oetan gonio età alditeken geiena zabaltzeko,< zkointzen dito sari batzuek euskararen onean egingo dan .„•sta batean emango diranak, età joztaguda urta» parte arlu nai duteri guziak jakin dezaten oek zer dirán, età noia emango dirán, adierazitzen dira emen guzien ezaguerarako:b e r s o l a r ie n  j o s t a g u d a .
Datorren A gorrillareu zazpigarren egnnean, eguerdiko a m ar  

ketatik ordo bata bitartean, dostirudiko b iltoki edo leatroan 
¡zango da aoz ao, età erabaki ere bai, itz neurlari edo bersola-
rien kantuzko jolasbidea. . . . . .  ,

Onetarako, jokatu nai iluten bersolarien ìzenak jakm  neai 
dira datorren illaren 2o erako, età artaratzen diranak gaztiga- 
tu k o d io te  denboraz pesta-giari batzarre edo A ldim ailzari, 
onek erabaki dezan zer eratan jokatu bear doten.Balzar rea k esango die zer eratan jokatu, età izango da .usa ezagutzen doten jolas-gairen balen ganean

beialze onroso onetan garaiena agertzen danari emango 
/aio berrogei pestako tarla, età ogeita boslckoa, aiigeien 
urreralzen zaionari-

Lkmbiziko s a m a .— 80 PEáTACO BURNlZKO tintontzi  OAÑ ÜRRBZ- t vtu bat bere LUMAREKiN, Uri oiitakn Ri Ig um a chit geuuatiah 
cskcùia. età beraren Bitczarra edo agiria, kondairen baten 
ezagualde labor bat, irakurgai bat, edo gore oitura oroitgarri- 
ren baten ganean ongien izkribatzen doenari.
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Izkribu au, beste guziak bezela, para ditele« euskal-erriotan ezagutzen dirán izkera guzien arteko edozeifietan.Izkribu Olii geyen alderatzeu zayonari, «do aren urrengo mallakoari. «mango zayo boraren Agirla «rio fìitezarra.BlGARREN SIRIA.---BURNIZKO TINTONTZI GAÑ «lì REZTATU RAT.80 pesiaren baliokoa, Bilguma onek berak eskeiiia, amabozt kopla giebienez, nork berak nai duen ncurrian, obetoago ipintzen dituenari: ipui, kantu olsezti, «do bersolariak berak aukeratzen duen beste gaicn baten gafiean.
Bilezarra edo agiria onen urrengo mallaratzen danari.IRUGARRENSARIA.— BURNIZKO TINTONTZI GAÑ l'RREZTATU RAT, RERE luma, ganibet età siLLUAREKiN, I 20 postaren baliokoa, ProbiiUzi 

oiietako Diputazio edo Ekautucn Bilguma chit geidiatiak 
eskeiiia, euskal izkuntzalik aterata, boraren ondo itzegiteko legeak gordeaz, gure izkuntzan oraindik izenikez iluten asiera, lanbidè edo ganza sortu berriak adierazteko izen berri geyen ipintzen dituenari.Itz oek izan bear (Iute balezere gure euskal-izkuntz jatorriz- koa garbiró gordetzeko ustez bear bearrekoak, età ala. jakineu gaiìean jartzeu da, Batzarreak saria emateko begiratuko diola ez itzik geien dituen lan edo izkribuari, ezpada oek obelo antolatu edo moldatuak dakazkienari.

Agiria onen urrengo mallara geien alderatzeu zaionari.Laucar rem s i r i a . — B u rm z ko  i t m o n t /.i gañ urreztatu  rat , 80 pestaren baliokoa, Diputazio berak eskeiiia, ornen edo glorien batzuen ganean bersorik onen onenak, (Ml^zein nnu rei - tan, izkribatzen dituenari.Kantu onen itz-bidetzat aukeralu diteke euskaldunen edo— zein egikera gogoangarri, naiz Klkano, Okendo «(lo Legazpi, naiz beste onelako euskal-erriko seme argidotar baten egikera otzandikoren bat.
Agiria aren urrengo inaila iristen duenari.Izkribu guziak bialduko zaiozka pesta-giari batzarre edo Aldimaitzari joan—etorlearen bidez, odo korreoz, Aboztuaren '25 erako, paper iebietan, ganean itz-azalkai batekin; età beste pliego edo tolestorri bai, kampotik itzazalkai urabera, eia barrendik izkribatzallearen izena età lombrea edo izengaña dueña.Lan oek ikusi età erabakitzeko, Batzarreak artuko dito beardiran iieurriak, joslaguda auegin dedin aldan otsaundie- narekin, ikusiko ditu bialtzen zayozkan lanak, età moldizkie- razoko ere bai liburuclio batean, Bilgumak età pesta-giari Batzarreak onetarako artu dituen neurri età egindako pres- tamenak , pest-azalde edo programak, età sari agiriak irabazi
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ditnzten izkribuak czezik, bate onore au ¡riehig.bc, argilara- 
tzca merezi dutenak ere:  ljunniHio oetatik otrei moldiz-kir J » e  etsTbost o , .o -rengo raalla eiln agin ^ S e 'a n  olsauudiena-

Sariak emango (lua Anoi . ,. , u„ak eta Batznrraren

eta paregabekoaren onean egmgo dan pest au.

CHISTU-SONUL̂ RiEN BILRIDfc.
A H ..«  -Hr.» bilkiila ota W t r i f k ^ ’n K » ^ “„uniakorabakiib.egitea. « « £ » “ ¡‘ “ ¿ S ® ? ! . . .  biUokian,

^ ‘•erriko * * * * *b'li ¡akin erazo bear (bote pest o |,at, 0ta 25 ekoajolzeif liituzten bi ebislidarien-tzat. .Donosliait, Uztaillaren 20 an 187!» garrcn nrican.
Pf.sta-gi-ari batzarrearhn izenean

Jos£ I lano § ltuna-k.

^ tuaren4 garnnean.-Ekautucu Bilgnmak eranzmen 
do zenen a.scgin aundiarekin Austen dm.cn 
Aiuntamentuaren aleginac euskararen one. , 
izenean pest, oek egin ditezen alditekean otsand.enafek.n 
bi sari, bat 120 pestakoa, bestea 8o koa.

Abort ■ 9 on. -  Ammamcntuak eriiaten dizkto eskerr
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Ekautuen Bilgumari aurreko erabaki onengatik, gastigatzen 
duelarik iz.en.datu dezala bere artetik iruditzen zayon bat.

Ondoreró, Ekautuen Bilgumak eranzuten du izendatu 
duela bere ordez lainbide onetarako, bere Buruzari Tadeo 
Ruiz Ogarrio Jaun chit geidiatia.

Abozt. 16 an.—  Idukirik gogoan Bilgumak L. L. Bona
parte Prinzipe Gaintzak, euskera eta euskal-erriari dizkien 
naitasun aundia , eta beraren onean egin dituen Jan mira- 
garriak, erabakitzen du bialtzea berari bi azaldc, eta dem- 
bora berean gurteskatzea , errespeto guziarekin izkribu ba
ten bidez, onrra ditzala pesta oek bere aurkearekin.

Modu onetako izkribuak bialtzea erabaki du , Antonine 
d’Abbadie jaun jakintsu , eta Naparroko Euskaldun Elkar- 
goari ere, izanik gogoan ark moldatu zituala Ienengo, oraiñ 
dala ogei età geiago urte, jolasbide antz onetakoak euskal- 
errian, eta au dala Eikargo bakarra gure lurrean bere gain 
artu dueña euskal-izkuntz ederra gorde eta zabaltzea.

A b o 22 an. —  Pesta-giari batzarreak izendatzen ditu 
chistularien erabakitzalletzat, JoséJ. Santesteban, Raimun
do Sarriegui, eta Eustaquio Irureta jaunak.

Egun berean. —  L. L. Bonaparte Prinzipe jaunak eran
zuten du Bilguma chit Geidiatiari, bere eskuz izkribatutako 
eskutitz oroigarri onekin:

«Jauna: Artu det atsegin askoz Donostiako Bilguma chit 
noble eta jakintsuaren partetik bidaldu dizkidazun azaldeak 
età batezere neretzat balio andia duen paper baten bidez 
egiten didan gurteska, an euskal-izkuntzaren onean egingo 
dirán festetara joateko; baña pena andi batekin esaten dizut 
ez dezakedala iñolaere joan , nai nukean bezela , jostaguda 
ain egokia ikustera, eta ematen dizkiot, zure bitartez, esker 
asko Bilguma errespetagarri orri, nereganako duen begirune 
gogotsuagatik.

«Chit ondo derákiot festa oriek egitea euskal-izkuntz
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ederra gorde età zabaldutzeco lur noble orretan, età segu- 
mtzen dizut nere bizi guztian izango dedala euskal-erriaren 
oroipena, zenari opa derizkiodan zoriontasunik andienak.

»Jaungoikoak gorde zaitzala urte askoz.
»Londresen iB79^rren»° Aboztuaren 22.an—  L. L. Bona

p a r t e .»
Jaun jakintsu onek , bere oroipena izan dezan Bilguma 

geidiatiak , bialdutzen dio era batean bere antzezta , edo 
erretratoa, adierazteko bere eskertasuna.

Itz-àzaldean smalatutako denbora pean, pesta-gida 
batzarreari aurkestu zazkion xzknbuen kontaera; 
zenbait antolamendu dirán , itz-azalhai edo bum  
dìtuzien, età zer rzkeran ishribatuak dagozten: ( 1 )
Lenbizikoa.— Gure euskarari età bertako jendean.
2 «arrena.— \Ordu tristeak\ Arrats izugarria. (1813.) 
^arrena, -Jesusen lagunkidako Aita Manuel Larramendi- 

en bizkontaera.
1 «arrena — Tum vero omne mi hi visum considéré in ignés 

Ilium.
j  ena.— ‘Donostiako gaglelupeko sa«ardoaren go^ua.— Antigua- 

ko Ama Birgina. (Bigkaiko izliuntzan I)

m  F/ bada esaten zer itzeran iskribatuak daudeti antolamen- 
duel bateuek , esse uaiko da Oipuakoak» a» (tead^eto. 

a m a b a a ma r n e  empori:,!,armi a.ito amenduak «alai 
iskribatuak daude età gafterakoak kopla edo itzneuituetan.
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6 ena. Aiuntamentuaren lagunketa Donostiako pestetan,
ta bertako pestari.

7 ena- Donostiako mudantzak penaz ta pozkiróz.

8 ena. — Artzaina età bere gaznak. Ale,ghia. (Lapurdiko ig-
kuntgan.)

y ena. Bizkaitar batch oroipencho bat Donostiarentgat.

(//) Bizkaitar batek eskerrak Uri bateri irugarren 
menditik.

(J>) Omenak Gipuzkoako seme ospetsuari.
(Batìc Bigkaiko ig/iunlgan.)

10 ena.— (a) Azken agurrak gure etsaigoari.
(b) Hiztariak.

11 ena. (#) Hushaldunak gu jatorrig gera....
(b) Kantah jartgeko idea on bat....

12 ena.--(a) Chinaurria età choria.
(A) Donostiako bestaren oroitzapena.

(Biac Lapurdiko izkuntgan.)

id ena.— Necsidus regione vice littusve fefellit. Juan Sebastian 
Kuno Getariatar jaunari lurra jirabiratzen. 

(1519-1522).

14 ena.— Beotibarko zelaia.

i)  ena.— (a) Liburu bateko pasarte bat.
(/?) Lehen età oray.
(e) Agur berri maiteari.

(Irurak Lapurdiko gìiuntgan P)

16 an•— Zer nitzan? Zer naiz?
Len chikiya età ichusiya 
Orain ederra età aundiya,

Donostiya.
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i j  erta.— Portia facta pair am serves longisima rerum.
Ondarrabiatarren garximen otsandikoa frantze- 
sen kontra 1638 garren urtean.

18 ma.— Gaulai bere jatonia azaldutzeko età agertzeko somatu 
bear zazkie berez gai dirán izenak. (Platon.)

ideila.— Berso saltzalle Pello, andre Bitori eta Tomasaren 
dendako ate aurrean, burla moduan jarriak.

20 ena.— Ez da aurrik amari
eskergabea deitzeko 
bide ernan ez dionik; 
ez da ama il ta g er o 
maitatu etzuelako 
ones-da mu g aber i k .

21 ena.— (a) Oro anaiak gare__ Euskaldun baten botua.
(/;) Beranteko urrikiak.

(Bialt Lapurdiko izkunlzan.)

22 ena.— Oquendo.

2} ena.— (a)
(i)0w
0

Udako eghun eder baten arratsa. 
Kaiolako choritto baten aiihenak. 
Laborariaren dohatsutasuna.
Nere maiterena.
Hetika baten asken bedatza.

(Ros ta k Lapurdiko izkunlzan.)
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«Ernán bear zaiola savia ié  garren zenbatea duenari, ala 

kondaiaren gañeko epaitzedo punta bat ondo azaltzen due- 
lako, pesta azaldeak gomendatzen duen bezela, ñola itzera 
erraz eta laburrean izkribatua dagoelako.

(sAldeera emateko 5 garren zenbatea daukan izkribuari, 
nuil izkera tolesgabe eta euskar-izkuntzako legeak gordeaz 
adierazten dan aurrekoai aditutako kondaira bat , Ondar- 
roako Ama Birjiña anziñakoari dagokana.

«Eta azkenik, A. Larramendiren bizitza dakarren , eta 
3 garren zenbatea daukan izkribuak, merezi duela aipamen 
onragarria, eta argitaratua izatea, euskal izkribatzalle gain- 
dikako onen bizitzaren gañean berri gichi eta chit labur 
edo eskasak baizik ematen ezpaditu ere.»

Bereala Batzarreak, ir agarren sariari zegokan izkribu ba- 
kar eta r 8 garren zenbatea zeukanari arreta guziarekin be- 
giraturik, agertu zuen, ezen :

«Chit atsegiñ aundia artzen zuela ikustean lan onen egi- 
lleak bere izkribuan para dituen 68 itz berriak sortzeko 
iaaro bearko zituen neke eta buruauzteak : guziak ordea 
etzirala ontzat artzekoak, eta ñola áren leían etzaion bialdu 
besterik, uzte zuela, aitatutako sariak jabegahetua gelditu bear 
~uela , baña ordañez eman bear zizayola aldeera , eta oroi- 
men liburuan argitaratu 68 aetatik 36 , Batzarreari onak, 
egokiak eta usagarriak diralk deritzaikanak.»

Au egiñik, lan jarraitzeari utzi zizaion arratsaldeko zaz-
piterdietan. -----

tAbozluaren 28 an. —  Izkribapetutzen dutenak bildurik 
berriro Uri eclieko salan goizeko bederatzietan , asi ziran 
ikusten pest-azaldean siñalatzen zan bigarren savia iristeko 
bialduak izan ziran 22 izkribuak.

Batzarreak arretaz eta benetako kontuz lan oek ikusita- 
koan, erabaki zuen :

»Emateko savia 2o garren zenbatea zeukan izkribuari; ala 
beraren gaia oiturak ontzeko ikasbide chit egokia dalako^
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nolaizkera chukun eta iruditzi-ederrez apaindua-dagoelako.
cAldecra emateko 8 garren zenbatearekin markatutako 

Arzaina etabcre gaznak burutzat daukan ipui egokiari , eta 
a ipamen onragarriak 15 (b), 22 (a), 12 (a), eta 10 garren 
siñalatuak zeudenai , argitaratzearekin batean : salí onetan 
bazirala beste izkribu batzuek ere onra berpera merezi zu- 
tenak, eta Batzarreak atségin aundiarekin irakorri zituenak, 
baña asko izanik , eta guziak liburuan jartzeko epe chit 
laburra zegoelako, au egin eziñezko sentimentua agertzcn 
zuda.»

Ikusirik laugarren satirako zeuden izkribuak , aurreneko 
írurakoak bezelako kontu eta arretarekin , Batzarreak era- 
baki zuen :

«Sarislai:ea Elkano ugarotar paregabekoaren onran mol- 
datua zegoen izkribu eder, eta 13 garren zenbatea zeukana; 
eta aldeera ematea azalkaitzat ¡Ordu tristeak! eta 2 garren 
lumeroa zeukanari.»

Eta onekiñ Batzarreak buru eman zien bere gaiñ artu 
zituen lambideai arratsaldeko ordu batean, erabakiaz den- 
bora berean, josta gudá aldan ongien egiteko beren lanakin 
humndu duten guziai eskerrak eman dizaiezkatela; izkribu 
guziak batean bildurik Uriko zuzelekan gorde ditezela; eta 
aetatik argitaratu bear diranak beste Batzarrecho batek artu 
ditzala, ikusi berri bat eman , eta arki litzaizkatekean uts 
edo oker banakak zuzendurik, izan ditezen moldizkiratuak 
gure izkuntz eder eta miragarriaren artikindezko lege ber- 
riak eskatzen duten eran, oraingo euskar-izkribatzalle adi- 
tuenak egiten duten bezela.

Donostian 1879 ko Abuztuaren 28 a n .=  Bilgumarcn al- 
delik, José Olano Altuna.—  José S. Irastorza.-Canuto Ig
nacio Muñoz Agote. =  ‘Diputado goilaga triar en ¡pe
ncan, Tadeo Ruiz de Ogarrio. =  lipaillelakoak, Manuel An
tonio A ntia.—  Claudio Otaegui.— Ramón Altóla. —  José 
Manterola. — 7—
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Abu t̂uaren 2yan. —  Izkribapetutzen dutenak , bildürik 

Uri-echeko salan goizeko amarretan , Manterola jaunak 
Batzarrearen izenean itz egin zuen , aditzera emanaz zer 
lan egiñ ziran Agorrillaren zazpiko josta-guda aldan ots- 
aundienekoa izan dedin.

Agertu zuen ñola erregutu zizayen Sutumpadiako soñu- 
lari-buruari, eta Uri onetako Kantutzezko billerakoari, e în- 
zezatela mesede joateaz beren soñu eta kantuakkin sari- 
emaldia are eta geiago pozgarritzera, eta ala egingo zutela- 
ko ustean zeudela : saritzat eman bear dirán tint-ontziak, 
probinzi onetan egiñak izan zitezen , enkargatu zizaizkala 
gis onetako lanetan añ trebea dan Eibarko Teodoro Ibar- 
zabal jaunari, eta sari-agiriak, Duras jaunak bere lagunakin 
daukan arri-moldiztegikoari, bialduaz denbora berean ar- 
tarako modelak , zeintzuetan azaltzen dirán lau probinzi 
oetako eskut-armak Pranciako iru euskal probinzietakoa- 
kiñ batean , eta bertako izkribatzalle ospatsuenen izenak 
probinzi batzuek besteakkiñ elkartzen dituzten lazo eta tar- 
teetan dauzkaten koroetan: chartelak euskaraz jarri eta 
moldizkidatuak daudela, erabakia zegoan bezela , pest-oni 
darraizkan gauzarik chikienetan ere euskal antz eta siñaleak 
emateko , garaiturik lan onek , gure artean berria dalako, 
berekiñ zekarskian arazoak ; pensatu zala ere jostirudiko 
biltokiari pest-onetarako egokiagoa litzakean ichura ematea, 
jarriaz orretarako iruditegi aurrean erramu ostozko ustai 
aundi bat, euskal-erriko izkribatzalle argienen izenak dauz
katen eskut-arma eta koroaz ornitua ; siñalatu zuen char- 
telen balioa, eta zer ordu eta moduan egiñ zitekean pest- 
pozgarri ura ; esan zuen gañera gauz egokia zeritzayola 
Batzarreak iruditegi aurreko lau gelacho beretzat gordetzea, 
an egon zitezen eroso pestara etorriko dirán euzkal-izkri- 
batzalleak, baita ere ikusgárri onetara etortzeko erregutzea 
Diputazioari, Uriko Agintari guziai , eta bertako Ikasleku 
eta Jakinduri billerako Batzarreai.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Gero esali zueii pest-onetara etortzeko gaztigatu zizaiela 
euskara maitatzalle argidotar Prinzipe Luis Luciano Bona- 
narteri Antonio d’Abadie ¡aunari, età Naparroako euskal 
dòn Elkargoari ere , età bereala irakorri zan Prmzipeak 
bialdu zuen erantzuerako eskutitz begirune aundikoa.

Azkenik esan zuen Batzarreak sifialatu zitucla bersolai. 
zar batzuek itz neurlarien kantuzko ¡olasbideak zuzendu età 
giatzeko, età erabaki ere bai pesi au zer gauzaz egingo zan 
zearo adierazteko azalduera cdo paperak len-bailtn mo

dizkidatu età iendeartean zabaltzea.
Ondorean bereala irikirik 23 paper ich t, Batzarreai 1 

siñalatutako demborar. bialduak , asi ziran ikusten zer no- 
lakoak ziran beren barrengo ìzkribuak, giatzat artunk aza - 
dueran ¡arritako argi-bideak, età lan au egiñ zan era onetan- 

Erabaki zuten lembiziko sarian zegokaten ìzkribuak zìi a 
, , ; , : (a) età 16 garren zenbateakm markatuta

koak ; irugarrensartori zegoana 18 garren lumcroa zeuka-na; lauganemri 2 , 7 , >3 > I 4> l l  <■ « »  8arren k’ m" ° '  
koak- era gafterako izkribu guziak, bigama sai traioal.

E-'iteko tira bukatuta, ekin zizaion lenbiziko sanan oro 
bar zegokaten neur-men gabeko izkribuak begiratzean, ba
ña lan a« bere artan gerorako utzi zan , arratsaldcko ordì,

^Batzarrea biltzen da berriz iruterdietan, eguerdi onduan 
utzitako lanari jarraitzeko , età konttt e,a arrêta aund.are- 
kin ikusita ondoren, eman zuen erabaki au :

,,H (a) garren zenbatea zeukan izknbua zala neur men- 
gabekoen arrean bikañena; berta,, esatti, dana itz garb ibe
rciti età euskal izkuntzako legeak ondo gordenk azaItzui 
duelako, età aide onetatik sanaren diña zala; baña noia ez 
dan irakorgai zaticho bat baizik, età dakarren gata ere , ez 
Batzarreak bere pest-azaldean smalatutakoen artekoa, « ne

r f  emango zaiola aurremh onragarrm età izan 
dedilla argitaratua raoldizkidatuko dan oroimen-hburnan.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(L enbiziko saria irabazi duen izkribua.)

¿ZER NITZAN? ¿ZER NAIZ?Len, chikia eta ichusia,Oraiñ, ederra eta aundia,¡Donostia!
Milla zortzi-eun ta atnairu garren urtean Napoleonen 

gudariak edo soldaduak gelditzen ziran Donostian etalruñen 
edo Pamplonan, askenekoak bezela. Imiten, Ondarrabian, 
eta Oiarzunen, jabe egiñak zeuden Españatarrak, ala ñola 
beste Gipuzkoako inguruetan; eta Naparroan ingelesak, eta 
portngesak, elkarren lagunak gudan edo gerran, Napoleonen 
jendcaren kontra.

Donostiako guarnida lau milla franzes geiagorekin izan 
zan indartua. Gerrarien nausi gidari General ingeles Gra- 
ham-ek, alaz-ere, inguratu egin zuen bere jende eta portu- 
gesakin.

Ibai Urmea edo Urumearen eskui aldetik eragin asi 
zuen bateri zall b a t, irikiaz bidé gorde bat Pasaia aldeti- 
kan ibaiaren ezkiñaraño.

1 ranzesak zeuden San Bartolonteko bapildean (conven— 
tuan) zazpi edo zorzi eun kanara Donostitikan. Ingelesak 
gogoz €gin arren suba lurreratu arte guztia, franzesak egon 
ziraden chit seken, eta askenerako bear izan zan baionetaz 
garaitzea. ([Ustaren anuida zpian.')

Andikan dembora guchira, Grahant ingelesak ausi zuen 
erriko murrua edo muralla bi aldetatikan, bialduaz manda-
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tua errico gobernarían errenditzeko, bañan ez zuen nai izan
do onek mandatuarekin joan zana aditu ere. Guztiz asarrato- 
rik ingelesa eginde onekin , agindu zuen urrengo egunean 
bertan ( listaren ogei ta seta) eraso eta asaldatzeko.

Asi ziran bada alegiñ guztian, bañan izando zan alferrik 
lembiziko aldian.

listaren ogeiia bostetik Abocinaren bia bitartean sei milla ta 
Cazpi eun gigon galdo ornen zitozten gore aldekoak , eta 
franzesak oraindik geiago.

Alkarren aldeko soldado españatarrak, ingelesak , eta 
portugesak, bazezateken berriro asi ta eztoto geiago Donos- 
tiaren inguroa , eta ala, illaren ogueita seian aozi zoten be- 
rriz soa. Arratz berean arto zoten Santa Clara (ogartea edo 
isla). Ogei ta amanean iriki zoten raorroa , lengo biak ge- 
yago zabaldota.

Onela geldito ziran beste ekiñ aldea egiteko urrengo 
egunean.

Egun ao, argito bañan lenago, amaseitik emezortzian milla 
franzes zetozten Donostira, beren lagunetara ostez; bañan 
San Marzialen , eta inguruan zeoden guretakoak, eta pu- 
rrokato zitozten aorrerato nairik asi ziranean. Egin zoten 
ala ere bigarren saioa , ekarririk sotumpa edo kañoi asko, 
bañan geldito ziran lenengo aldian bezela. Oraindik , iro 
garren aldian ere, nai zoten beriarckin atera, bañan alperrik 
izan zoten len bezela. Beren eche aldera joan biar izan zo
ten nai bañan nekezago.

Gore aldetik, zion D. Manuel Freire agintari aondiene- 
tatik batek, eun ta irurogei etabatgudarí aurren (ofizialiak), 
bi milla laueun eta irurogeita bi soldada galdoditogo. Geya- 
go askorekin izan dote franzesak, izan dirán bezela botiak 
iro bíder alde guztietatik.

Eziñ izan zitekiati bada franzesak alkar lagontzia , eta 
esan dan bezela, illaren ogei ta amaíkan, ekin zioten berriro
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berriro gurietakoak aurreratuaz beren lurupairak (trinche- 
rak) dembora bateko Miserikordi echera eta Santa Cataliña- 
ko pasioraño.

Goizeko amaiketan zijoazen ingelesak Urumearen ezker 
aldetik ; portugesak asaldatzen zuten bitartean, ezkuyeko 
murruba ebakitzera.

Beste uste gabeko gauza batek eg’m zioten mezere aun- 
dia ingeles eta portugesari.

Zan au, suak artzea muralla ondoan zeguen zertegui edo 
almazen batek, soñu aundiarekin daña ondatzeraño.

Franzesak orduan zer gertatzen zan jakiñ ez da, ikaratu 
ziran gogotik, naztutzeraño bakoitza bere aldera. Itzazi zi- 
ran gaztelura ingelesai utzita zazpi eun gizon arrapatuac, 
(prisioneruak).

Bi milla gizon bezela galduko zituzten ingelesak eta por- 
tugesac.

Orain arrituko da jakiten dueña zer gertatu zan ingele- 
sakin, eta zer egin zioten Donosti barrengo gende gaisoari, 
sartu ziranean barrena.

Lapurretak, eriotzak, sinist ezin ditekela. egin zituzten 
chit dembora guchian. Ez zar indar gabeak, ez gende gaz- 
tea, irten ziran soldaduen eskuetatik baldatu ta zatitu gäbe.

Alabak beren amaren magaletan ; amak beren senarren 
besoetan , golpatu , zampati!, eta purrukatu zituzten. ¡Zer 
lotzagarri eta negargarrikeria!

Ondoren berriz, sutu zituzten bastar denak. Sei eun eche- 
tatikan gcldilu giran berrogei.

Diruak, generuak , paperak , erri echeko zuzenlekuak, 
(archibuac) eta beste lekutakuak, denak galdu ziran.

Milla eta bosteun famili bañan geiago, gelditu ziran ezer 
gäbe, eta beste asko irtenik eche ondatutako arri tarteeta- 
tik, kristauen ichurik ia ez zutela, zebiltzan onera età ara 
zer egin jakin gäbe. Puskatzia eta lurperatzia besterik ez
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zuten egin. Afrikatik etorriak ezin egin z0zn.tekcj.11 bcstc 
aimbeste. ¡Aiec egunak! ¡aiec gauak! Alde guztietan ez zan 
ojua, negarra, adeadarra besterik aditzen, ala neskach gaz- 
tiena, ñola andre ezkonduena. Ez da ítziK esan lezakenik 

zer gertatzen zan.
Aditzen ziran echebarrumbeko tiroak maiz.
Noiz bait ikusi zanian bada Agorraren lendabiziko egu- 

nen argia, erriko gende guztia joan zan Wellington, aurre- 
neko agintari ingelesen gana , eskatzera uzteko arren írtc- 

tzen erritik.
Eskudantegi edo lizenzia onekin itzul egin zuten alzuten 

guztiak. Chit aberatz izan ziranak lenago , osta zijoazen 
galtzakin, miraba gazte piñak katnisutzikan golpatuak edo 

arramazkatuak.
Iru egun zeramazkiten ingelesak, len Donostia zen errian, 

eta oraindikan ez zuten menderatu gaztelua, zergatik agin
tari francés Rey-ek ez zuen nai izandu makurtu bere burua 

oraindik.
^As¡orrcinn hastian egin ziran jabe ingelesak Santa rere- 

sako konbentuaz. Ango baratzan ipiñi zituzten amazazpi 
sutumpa leku batean bakarrik , bañan bazituzten berrogei 
eta emeretzi aitzen ziranac sutan gaztelura.

Eziñ ziteken oei guztiai gogor egiñ, eta 1 liaren zortzian 
francesak asaldu zuten bandera cskatzen baldindea (capi- 

tulazioa).
Ingelesak galdu zituzten bost eun gizon , eta franzesak

bi milla .
Gogora garría izango da beti Madrillen milla zortzi eun

eta zortzi garren urtea; gero Gabezonen, Riosekón, Baile- 
nen, Geronan, Zaragozan, Talaveran, Leridan, Badajozen, 
Tarragonan, Valenzian, Vitorian eta beste milla leku tan, 
bañan°bai Donostian ere milla lortzieun ta amairu garrena.
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(L enbiziko sariaren aldeera irabari duen izkrlbua.)ANTIGUAKO AMA VIRJIÑA.
—---- --- f—*—f—■------—

Irak urlata Bizkaiko izhmtzan.

Gaur dira bederatzi urte irakurri nebala «Irurak-bat» 
derichon eguniango paperian : «Donostiako zezenak ikusi 
«nai ditubeenak era ona daukee, bada biar goizeko egun 
«sentían Arietzatik urtengo dau «Madrilko Uri» izeneko 
«bao ontziyak, eta etzi gaurdiko orduan andik biurtuko da 
«oná lau ordurako uri polit artan egun bi egiñik.»

Jai biren elduera, erdi dubazco juan etortia, eta Donos- 
tia ikusteko gogua, mugonegiyak zian ni baño bum astu- 
nago batek bere eskuetatik igezian ichiteko.

Dembora gichigaz zercgín askorako, eta diru gichiaguaz 
aldian, begiyen irai-ichi baten juan nitzan Bilbora, eta gaba 
izar aurrian egiñik, ondiño illunez, «Madrilko Urian» neure 
gorputz gaixuak atzeko baster baten billatu eban, da andik 
lau edo bost-chistuka jorik, urten genduan bireun batzuek, 
piesta zale andiak , beste irureun ikuszaleen artetik ajuju 
ez chikiyak aisiari emonik.

Ibaizabaleko ur geldiyak atzian ichiten genduzan artiah, 
nire piesta lagunak erabílleen poza ezin sinistu lei, gustiak 
bada, euren usttan, urte charretile, esanan bidez , atarako 
ebeen zabela pozaldi ichasozjw joanera atan.

Serantes nausiaren punta ez genduan ostian ichi yrain- 
diño, agertu zianian sartaldetik odei pillu ichura charrez- 
kuak, eta bertan batera chimist eta trumoi ikaragarriskuak. 
Gañetik geunkan aise ain gogorra ta euri añ ugaria ze, uzte
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genduan zeru osua geure gañera etorrela. Jagi zian azkene- 
rako mendiyak lako olatuak , età oneen arrian ebillen bao 
ontziya batetik bestera , goitik beerà, inchaur azala baño 
ariñago. Lixiba soñeko baño bustiyago, erdi itotaberuagaz, 
ichasjuagaz galduta, pozaldi juazaleen baño gaizu dirudiya 

geunkan guztiok.
Ondarroako baiati aurrian gelditu giñanian, jagi nin- 

tzan etzanda neguan tokiyan , eta chapela eskuan artutik, 
Antiguako eleizan begiyak ipiñirik , agur egin neuntzan 
ñire urne demborako leku gustici, malico senduak begiye- 
tatilc urteten eustezela , bada eleizatzian obiratuta eguan 

neure aitaaita maitia.
Alboan neukan lagun batek itandu eustan zer esan nai 

ebeen egin nituan gauzak : erantzunez ¡ay! andibat emon 
neban, eta atsera len lez jarririk, esan neutzan :

_Ñire malkoak eta ñire agurrak umetako izanalc gaitik
agertuak dira. Gaur lako egun baten ñire amonak egistu 
eustan irakurle miragarrizko bat eleiza aren aurrian , eta 
oranche be uste dot ikusten dodala zelan altzoan neukan 
irakurgai a egistatuten eban arrian, muzu batzuk bitartean 

emonda.
--¿Ze irakurgai da bada ori?
— Gogorik badaukazu neure berbeta motelían entzuteko, 

Donostiara elduagaz egistuko deutsut, orain bada ez neuke, 
nai baneu bere, erarik artuko, ain orapilduta daukat biotza, 
eta galduta burua olatuen gora berakgaz.

Gauza guztiak daulcee mundu onetan bera amaiera, baita 
bere gure° calbariyoko bideak. Eldu giñan bada Donosttako 
baira eguerdiko inguruan. Urten genduan «Madrilgo uri.tik» 
Jaungoikoak eta Donostiar chalopa gizonak nai izan ebeen 
legez, eta lurrian beiti oñak ipiñirik, ñire laguna ta ni sartu 

giñan Ichasaldeko kapian.
Zezenetara juan biarrian , artu genduan biyok Eubako
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comentuko bidia; igon genduan aldats biguna, eta eldu gi- 
ñanian comenta aurrera , pozez beterik ikusi ebeen gure 
begiyak aurrian geunkan Loiolako ibarraren iduri ederra. 
Eseri giñan arbolaz inguratako zelaicho batean , ezkerrian 
geunkala Loiolako ibarra , ezkuman mendien katia , eta 
aurretik Donostia jaiez apaindurik, eta an urrutian ichaso 
zabala.

Orduan esan eustan lagunak:— Ezkiñia —
— Zorra da, bertatik erantzun neutsan , eta aurrez aurre 

jarririk, alan asi nintzan.

II.

Ira ordu barra zaspi urte juanak izango dirá Antiguako 
kampayak Ondarraetarrai deiten entsela Salberako. Ichaz 
gizon guztiak etorri zian egun artan bestetan baño goizago. 
Arratsaldeko ordabiyetatik erri guztia ebillen alde batetik 
bestera biyamoneko jai andiaren sentían. Zar eta gaste, 
emakume eta gizonak Antiguako aldatz garratza igoten 
azi zian. Neure amona zarrak , apari tresnak Jesús baten 
garbiturik, neskacha bat egiña, eskutik oratuta eruan nituan 
aringa aldatz-gora. Eleizazpira elduguiñanian , osta osta 
sarta al izan genduan , alako jende tardan, eta beñ eleiza 
barruan , entzun genduan Salbe santua , zeruko aingeruak 
baño obeto kantatua, Ama Birjiñaren arpegiyan gure begi
yak ipiñirik. Salbia amaitu ta , jetidea arteten asi zanian, 
sartu zian korupian gizon bátzuk eskopetakgaz. Itandu neu
tsan amonari zertara etosen alan gizon areek.

— Goazen kampora eta an esango deutsut , eta bertatik 
arten genduan eleizatik, eta jarri giñan eleizaurrian eguan 
inchaurpian, eta alan egistuten asi zan:

— «Gaur lako egunen illun abarrían gure anchinakuak 
etorri zian Salbera, Ama Birjiñagana biyotzak amodioz be
terik. Gaur legez eleizia guztia argiz beterik eguan: Birjiña

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^ 4 -
Santiaren arpegiak zeruko eguzkieen argitasunagaz distia- 
tuten eban , ederturik bere ta se miaren jantzi urreai iz lo- 
ratuakgaz, eta urre gorri garbizko coroiakaz, Ondarruako 
seme batek , aita done Agustines eremutar, FiUpiñeeuko 
ucrarteeko comentiatik ezkiñi eta bialduak, Salbia entzu- 
nik, jatzi zian guztiak eureen echetara, biyamoneko jaian

oroitzia ipiñita. .
Gauerdiko lo gozuan euazala , eznatu zan unko ¡ende 

„uaía Antiguako ksmpaieen otsucm gogorragaz; giran bat 
L e z ,  urten ebecn kalera erdi jantzirik, eta ilanduten eut- 
seken' alarri: ¿Zer Jago Antiguan? ¿Zer esan nat dau kam- 
pai otsurru ain gogor eta jarraituak? G im en ara. Eta gizo- 
nak eta emakumeak korrika al guztiau. igon ebeen aldatza, 
eta erdi itorik amas esin egiñik, ikusi eben , miragairiz- 
koa kampai biyak, curak bakarrik otsurruten ebela. Elci- 
z tkó atia zabal zabalik euan , baita a lta r lo  argi guztiak 
bistuta, eta eletz barman iru giran , guztiz vclntra charrc- 
kuak. Bata , urbedeinkatu ontziyaren alboau euan . bestia 
eleizerdiyan , eta irugarrena altara garnan Ama Birjinarcn 
koroiari oratuten eutsala eik.ee cskuagaz eta Jesús um ure- 
nari czkumakuagaz eta irurak zirkin eztn cgmik.

Uriko alkatia deituagaz., eratsi zitueezen uraistegira, eta 
ikaraearrisko legautsia csagutua izan zaina» , andik cgun 
batzuetan cruan zitubezeen an g«fe. aurrian dagon mendi 
„añera , estu estu loturik , eta an di zitubcezeu , soka bat 
saman orapildu eta árbol adar baten loturik. Cliarto dabil- 
tzenak, charro amaituten dabee. Iru lapur gaistueen sone- 
kuak eureen makilletan ipiñi zltubezen cloiz onen uztarzi- 
ñeetan , eta oraindiño soñeko oneek ikusi leikez gaurko

eízunian ipiñi izan zian tokiyan.
^Andik oo* km gimn eskopetadun «torteo dirá unan 

urtian, uriko Bilgumaren aginduz., Ama Birpna gordetzc- 

ko alako kp  urren eskuetatik.»
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Età au esanagaz jagi zan età ni bere, jarrita euazen toki- 

tik, età biyok egin genduan aldatz bera, osta bakarrik, bada 
jenderik geiena ordurako jatzi zan urira.

III.

Irakurgai au neure lagunari esagututen emonagaz , be- 
giratu neban ichasgañera, età osta osta ikusi al izan nituan 
eguski sartsaldiaren azkeneko ziargiyak. Orduan esan neu- 
tsan: «Jatzi gaitian urira: ara eldu orduko, zezenetatik ur- 
ten izango dabee » Età bertatik agur biotzeko bat egiñaz 
Eubako comentubari, età ango inguruetako mendi, ta zelai 
guztiai, biurtu giñan Donostiara bakochak bere bizitziaren 
oroipenak gogora ekarriyaz.

Egun aren età arratsaldearen goguak ez dan aiñ errez 
niregandik igez egingo. Urte asko juan dira beti betiko 
eskutuetara, baña ni zarra izan arren, biotza poztutzen jast 
gure euskera ederrian irakurten dodazanian Donostiako 
Bilgumaren Pestagiari Aldimaitzak bialdudostan, età ez- 
kerrazko emoten deutsadaz , an edorto esandako bitzerak; 
età poz andia artuko neuke irakurgai onek , aren ustian, 
bali orik baleu parte artuteko Uri atan izango dirien eus- 
kal izkuntzaren jostagudan età bersolarien bilkidan.

Nai izan neuke bialdu Aldimaitz-jaunak merezi daben 
irakurgai, upiñ, lati edo tnoldaera on bat; baña jaun areek, 
geiegi dakiyee , età esagutuko dabee beriala zer emon lei- 
kian berandik bazerritar illun batek , Bizkaitarreen artian 
azkenengoa, erdaldun tartian sartua , beiñ edo bein baño 
euskeraz egiten dabena.
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(L enbiziko A ipamen ona eraman duen izkribua.)

LIBURU BATEKO PASARTE BAT.
«Ez diat aliai! tzi, ene semea , atzo hiri eman hitza , età 

iduritzen zaitak ikhusten dudala hire begietan orhoitzen 

haizela hi ere.
Beraz , agindu bezala , aiphatu behar darozkiat zembait 

hitz nere haurtasunaz.
Nere haurtasunaz, mutiko maitea, amets batez bezala 

nauk orhoitzen. Bazakiat, bertzek erranik, umezurtz bilha- 
katu nintzela lati urthe oraino ez nituelarik. Nere burasoak 
(Yainkoak bere lorian dituela!) etche tchar bateko bore a 
charragoan maizter zituan , età bazitean haz-ahala barn; 
bainan balere, aste guzian goizetik arraz, yo aliala yo lanean 
hariz, irabazten ziteyan aski beren età bere haurren hazteko.

Zorigaitzezko urthe batez, bazter guziak doluan ezairi 
zituen gaitz izigarri batek eraman zitian gure aita età ama 
maiteak hobeko baitzen naski, burasoak utzirik, haurren 
erdiak eraman balitu ; bainan Yainkoak ez zian baia nah,

lZcin •
Beraz oeklitu gintuan sei haurride, zaharrenak ez baitzuen 

orduan, Piarres, hik oraydukan adina, eta gaztenak hirur 
urtheren ingurua. Hz zuan haurride guzietan choilki bat 
talo e-uteko ere on zenik, eta, halere , non zen inna?

O n v  Piarres, nahiz ichilik hagoen, buna zer galde egi- 
ten duten hire begiek : zer bilhakatu zineten bada hom- 
bertze haurride, guziak haurrak, burasoak galdu ondoan.

Hz dakik bada, mutikoa , badela norbait, gutaz gorago,
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gauza guziez artha duena, guzien nagusia delakotz , età, 
bere ontasun handian ezartzen duena, behar denean , gai - 
tzaren aldean sendagarria?

Ikhusi duk behinere mendian, iratzepean, epher-familia 
bat alhan dabilala? Zer da ederragorik, bihotz hunkigarria- 
irorik, barrali età emeak chitoentzat duten amodioa baino? 
Umeak bandito diren arteraino : bere hegalez ibiltzeko on 
direneraino, burasoak ez dituk betarik urruntzen; bartara- 
kotz, berak ere, airean ibiltzeko ordean , berrestan ibiltzen 
dituk; ibiztari gaiztagin bat datborla : tiro batez bil dezala 
aita edo ama (biak biltzen ez dituenean?): Orduan , zer 
bilhakatzen dire cbitoak?

Zer bilhakatzen diren, Piarres?... Età Yainkoa???
Orboit badi , ene semea , Yainkoaren borondatea beda- 

tzen dela ezcboilki gizonen gainera, bainan oraino ihizien 
gainera, età , gizonen baurreri yanbaria bezala , cborien 
omeri ematen diotela behar duten hazkurria!»

(Bigarrhn A ipamex ona eraman duen izkribu-a .)

Jesus-en lagunkìdako Aita Manuel Lirramendiren 
bis Iconici era.

Jesusen Kompañiak euskal errietan izan duen gizon an- 
dienetakoa, età gure probinzi maitagarriaren semeen on- 
gimerezi , onragarri , argidotarrenetako bat Aita Larramen- 
di izan zan. Milla seieun larogei ta amargarren urteko 
Abenduaren ogei ta bostean jaio zan Andoañ-en ,• età ez 
Hernanin , zembaitek uste duten bezela.
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Bere aurtasunetik agerturik alainzo guzizkoa, laster esko- 

lan età latina ederki ikasi, età milla zazpireun età zazpigar- 
ren urteko Azaroaren seiean, bere amazazpi urteetako goiz 
adinean, sartu zan Kompanian. Laster Jakintzen artikasdean 
età oek barruntzen bere galera, oarkera età geigura agertu 
zituen. Bere artikasteai buru email zienean , arrazoiz età 
bidez gizon guziz aditu, trebe età jakintsu anditzat guziak 
ezagutu zuten , bere jakintasun luzaul età izkuntza zar età 
berrien ezaguera 01 ez bezelakoa izanik , bere jaiotzazko 
izkuntz eder esskerarekin oek bardinkatzen beste inor ez 
bezelakoa zalako. Geroago euskerari egin ziozkan on età 
aurrerapen andiak ongi ezagutuak dira.

Laster Kompaniako bere buruagoak aurrena Balladolid- 
ko età tirrena Salamanka-ko Ikasoletako Egokinde edo Fi- 
losofiako età Jainkokinde edo Teologiako maisu izendatu, 
età jardun-bide aietan agertu zuen alainzo , argitasun età 
gaiendeak guziak miretsi zituen.

Utsunegabeko bere betiko aimbeste eginkizunek leku 
ematen zioten eraldietan bere euskcra kutunaren jakintza- 
ra buru ta belami ematen zan. Gipuzkoako zembait Jaun 
euskerari jaiera andia ziotenak , izkuntz onetan Aita onek 
eain zituen aurrerapenen berri jakinik, euskeraren araute- 
gi, itzekinda edo gramatika bat molda zezala, erregutu zio
ten. Antzin antziiìako età lenengoetako izkuntz donekarri 
età guziz garai au graniatikaren gai etzalakoan bere gaizki 
esale itzjarioak zeudclarik , Larramendik guziz gogoz età 
atsegin andiaz beren erreguetara jaiskidatu , età lan gogor 
oni berealatik ekin , età gizon ezjakin , irzontzi cliar oek 
isilltzeko Ezinkijun garaitua-ren izenarekin bere gramati- 
kari asiera eman , età bukaturik, adiskide età ctsaiak itsu- 

situta utzi zituen.
Komunkiro Salamankako dakiregi edo kolejio andigitar- 

rean bizi oi zan , età an zegoela milla zazpi eun ogei ta
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amar garren urtean Kariös bigarrenaren alargun D .a Maria 
Ana Newburg Erregiñaren eraitorle edo konfesore bere 
gogo gaiztotik izendatu zuten. Bere beargai andien erdian 
ere euskeraren gañeko bere lanak aurrera zeramazkien, età 
geroago egin zituztenetarako Hervas , Panduro , Terreros 
eta beste geiago lan oiezaz baliatu ziran. Erregiña ill za- 
nean, Larramendi, ordurako bere osasuna autsi, età bere 
buruagoak Loiolako San Ignaziora bialduzuteil. Emen bes
te iñon eta iñoiz baño gogotikago nekatu zan bere erriaren 
eta euskeraren on eta gaiondean. Emen beste liburu asko- 
ren artean bere Itztegi miragarria iru itzkunzatan beste 
iñork baño len egiñ, eta argitara eman zuen.

Euskeraren ezaguera barrunkoian bera berdin lezakeen, 
eta are guchiago berari eragin al izan dioten iru izkribit- 
zalle izango ez al dira , kontuan sartuarren Isasti , Mendi- 
buru, Cardaberaz, Astarloa, Mogucl, Erro, Aguirre, Hum- 
bold, Harriet, Lecluse, Darrigol, Aizkibel, Napoleon, No- 
bia Salcedo , Lardizabal , Zabala , Duyoisin , Inchauspe, 
Charencey, Arrúe, Uriarte, Iztueta, eta beste geiago.

Bere bizi nekezko luzeak osasunean biziro easan , eta 
milla ta zazpieun irurogei ta seigarren urteko Ilbeltzaren 
ogeita zortzian, Loiolan, irurogei ta sei urte etako adiñ edcr- 
rean , bere anima Jainkoaren eskuetan eman zuen; bere 
eriotzak beste askorekin batera iru probinzi euskaldunetako 
jendeari naigabe-pena eta min andia emanaz.
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(BiGARREN SARIA 1RABAZI DUEN ANTOLAMENDUA.)

ALABAREN BEREKIKO AMODIO AUNDIAGIA.

I.
Nere amak esaten dit : 
— Aurra, ez det nai, ez, 
dantzan ta echez eche 
ibillirik farrez 
zer esani kan asko 
munduan emanez, 
itsustu dezazula 
prenda ederrena 
età buka lenbailen 
zure aurtasuna : 
baña besterikan da 
nik esan diodana:
— Ez naza sermoiakin 
gogaierazo, A m a, 
liada arpegi ederra 
duali neskach liraña 
mundu eder onetan 
da lore bikaña 
ta erakutsi bear dii 
dezakedan diña.

IL
¡Ay nere alabachoa! 
esan dit nere amak :
— Ikaratua naukate 
zure soiñ ederrak. 
Badakizu esan gabe

Ez da aurrik amari esker gabea deitzeko bidè eman ez dionik: ezta ama ili ta gero, maitatu etzuelako ones-damu gaberik.
I

gerala pobreak , 
umillak-e zirala 
gure aurrekoak, 
ejemplo ederrik asko 
ematen zutenak ; 
ta begira egiozu 
nere esan onari 
mundu guziak diola 
etzayo konbeni 
modestiaren palta 
edertasunari ; 
baña eranzun diot 
ama maiteari .
— Okerrago d ago kit 
ille soña neri.

I I I .
— Aurra, mintzo zait ama,
«esaten badizu
galai gazteren batek
«neretzat zera z u ,»
amodio garbiaz
baietz esaiozu,
baldin dala onradua
irudi bazaitzu
ta sentimentu onak
arki badizkiotzu;
baña etzabiltzala
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billa eskontzeko 
kalabaz asko ondoren 
errukitutzeko , 
bada oso naiz fio 
ez dezu arkituko».
— Ama, bá zer nai du 
iñork ez du arkitzen 
billatzen ez padu.

IV.
Nere biotzeko alaba 
esan dit neri amak: 
konseju oek dira 
naitasunarenak, 
aspaldian daukaskit 
nigan progatuak, 
ta ala ere uste det 
dirala adituak 
euri jasaren otsak 
dirán gisakuak!
Adi nai ez badezu 
amak ágindua 
kontu egin dezakezu 
zerala galdua .
— Baña adierazo diot 
nere ama onari, 
biotzak maiz diola 
gazte zoroari 
asko nai dezayela 
bull ta soñuari.

V .
Nere ama adi zait 
loro baten gisa 
siñisko zaiolako 
dion guzia aisa : 
erretiroen gañean 
du oraiñ ametsa 
esaten diralarik 
izango da illuntsa 
aditzen dedanean 
eskillaren otsa,

- 3 1  —
ta nai badet iduki 
biotz aberatsa 
pasa dezala echean 
oso oso arratsa.
Baña eranzun diot 
— Ama, adi beza,
¿ez alda gertatzen, gaur 
gauza alrebesa, 
gaua egun egin ta 
eguna arratsa?

VI.
— Alperrik bedeik ere 
ez naitzu issilduko 
esan gabetanikan 
beste egi miñ asko: 
bañuak eta urak 
sendagaitutzeko 
izan bear dute onak 
miñezkoentzako ; 
baña zure osasuna 
eskerrak Jaunari 
da eziñ obeagoa 

' emen egoteko , 
eta premirik gabe 
ara ona ibiltzeko 
zure amak dirurik 
ez du prestatuko.
—  Am a, seguru nago, 
ez dit ukatuko 
burni bidea dala 
bidajatutzeko.

VII.
— Asperturikan, Ama, 
betiko erriertakin 
asmo bat artua det 
pirmeza aundiakin.
Urez beste aldera 
noa askorekin 
laister itzulitzeko 
esperantzarekin,
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an egingo ditudan 
diru zorroakin 
ibilko naiz Europan 
soiñ pamparroiakin: 
ez du bada zer pensa 
gey:.go nerekin 
gogaitu nauelako 
betiko arguiakin. 
Jaunai eska bezaio 
bada errezoakin 
iragotzeko ongi 
urak lagunakin.

V ili.
— Aspaldian banuan 
¡nere urne gogorra! 
eman dirazun berri 
triste onen beldurra 
aditzen nizulako 
mintzoera makurra 
¿Beraz dezu asmoa 
uzteko ama zarra? 
¡benturaz baliteke, 
deitze zerutarra!
Oraiñ eskatzen dizut 
mesede bakarra 
ni il da gero bedeikan 
zaidazula eskerra 
jaioezkeroztik dezun 
birtute orren zorra.
¡O nere Jaun aundia! 
indazu indarra 
ibar triste ontan, ta 
aero zeru ederra.

IX.
Oraindik ere etzait 
antsiak biikatu 
ona non eskutitz bat 
zaidan eskuratu:

nere aurrak dio emen 
duela progatu 
losincha ta alabantzak 
dutela enganatu , 
età amari besteri 
ez pazion aditu 
gaur etzuela izango 
zertaz kupidatu. 
«Itzultzeko aimbat diru 
nirekin banitu 
aspaldi echean nintzan 
¡zertako ukatu!
Orra mundu berriaz 
chit laster aspertu 
esperanza utsa baizik 
ez det bada arkitu.»

X.
Jakin gabe ote dan 
diona segurua 
biraldu diot pozik 
biurtzeko dirua.
¡Ay nere urne mai te 
zentzu gabekua!
¿ote dezu onczkero 
uts egin damua? 
bear bada baliteke, 
nago beldurtua 
lengo lengo lepotik 
oten dun burua.
Atoz bada, atoz, bai, 
aur errukitua 
beso zabalik dago 
zure ama gaizua! 
Janna, barkatu beza 
bere esker gaiztua 
ta infernuaren ordez 
bezaio zerua.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(BiGARREN SARIAREN ALDEERA IRARAZ1 DUEN ANTOLAMENDUA.)

ARTZAIN A ETA BERE GASNAK 

Alëghia.

Den berria, den zaharra, 
h una kondera bat, ez tcharra, 
ez hala-hulako errana, 
bainan scntsu handia dankana.

Beihalako egunetan , 
Aldudeko mendietan 
bazcn artzain famatu bat, 
naski cz baita hambat 
orai halakorik, 
ez-eta idurikorik.
Izena zuen Arkulo.

Gauaz ez egunaz etzuen egiten lo, 
edo guti bederë ; 
batzuk zioten ere , 
etzuela’ lorik 
begi bâtez baizik.

Jausten zen menditik igandetan 
Mezara eta jateko-ketan.

Behin Itala eldu zelarik, 
bizkarra gasnaz betherik, 
jausten da patar bat behera, 
gero igaiten bertzera.
Gainera h eldu deneko , 
izerdia darioko.
Behar ditela hats-hartu , 
karga lurrera ematen du; 
baina ematean lurrera 

hor doa gasna bat gain-behera. 
Min zitzayon Arkulori
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han uztea gasna hori.

Gure artzainak bazuen izpiritu ,
Etzuen bere gasnaz etsitu.
¿Zer egin ordean? hau? hori? hura? 
Azkenekotz heldu zayo burura, 
hainitz asmu duenean erabili, 

behar duela bidali 
gasna galduaren bilha 

bertze bat gogor eta biribila.
Bat hazta, bertzea hazta, 
bazuen ezik non hauta, 

hartzen du bat, segur ez ustela, 
eta mintzatzen zaio hunela:

«Gazna maitea , hábil beheiti 
«erakartzera laguna goiti;
«bidean ez ibil jauzika,
«bainan emeki pirritaka, 

»béldurrez hauts dezakan burua,
«hartaz nik baituket damua.»

Ñola erran , hala egin, 
igortzen du gazna. Gasna badoha arin. 
Bai, artzainak ikusi zuen goaten, 
ez ordean gibelerat itzultzen , 

ez biak, ez bat ere.
Etzuen etsitu halere.

Traba zerbaitek othe zaduzkan bidean , 
hirugarren bat igortzen du kuchean. 

Hau ere nombait gelditu.
Bidean othe zen eritu ,

Arkulok igortzen du bertze bat; 
egin zuen hunembat eta hambat, 

non azkenekoz zakua 
gelditu baitzen hustua, 

eta gasnak joan pusketan urera 
bango arrainen hartera.

Orduan Arkulok buruan m in... 
¡Berantche! etzen gehiago zer egin.

¿Nora dago solas hanen aria?
Hunek erak-usten du jokolaria,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 3 5 -
zeinak galtzen badu urbe bat jokoail, 
ez baitu etsitzen berehalakoan. 

Galdua atzeman nahiz, 
arriskura doha berriz; 
bethi berotuz dihoa 
azken sosen adioa 
i k usi duken artekan; 
età ordu hartan , 
urrikiak alperretan.

Zuhurra dostatzen da negurriz, 
dirti guti jokotan igorriz, 

beldurrez geldi tnrin 
Arkulorekin berdin.

(Lenbiziko A ìpamen ona eraman duen antolamendua.)

LEHEN ETA ORAY.
; V r. £ 'f (*• D'*; l'v \

Airea; B id a r ra ita r r a  n u z u  bai n a h i e r e ...

1. a
Izan nauk ipharrera liego aldetik,
Iguzkiko partera mendebaletik,
Éta diat ikhusi guzien gainetik 
lnozentzia hainitz gizonen partetik;

Abila hargatik 
Duk, egundainotik,
Egin gabe deusik,

Ederkiena bizi bertzen lanetik.
2 .  a

Munduan yarri zuan injustizia,
Nagusitu zelakotz alperkeria;
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Zembait abilek, ez dik dembora handia, 
Beretua zutela mundu hau guzia ;

H ik , laboraría,
Eragin hazla 
Eta bil bihia?...

Abilarenzat zuan ogi churiaü!
3.a

Aditu diat ere bazka onenak 
Ez zituela zaldi nekhatzen zenak :
Oilo, oilasko eta oilanda gizenak 
Yaten ez zituela hazten zituenak ; 

Yanari finenak,
Arno gozoenak ,
Gauza hoberenak,

Abilek zituztela i resten denak!

—36—

Sortzetik hiltzeraino, laboraria, 
Uztarri-pean zuan hire tokia ,
Eta , bethi lanean higatuz bizia, 
Hirerik ez zukeyan non pausa erhia; 

Bertzena guzia—
Zer injustizia 
Ikaragarria!

Azienden herrunkan hintzen yarria!
5 -*

Hogoy mendez bedere hola munduan 
Gizona gizonaren esklabo zuan! 
Abilek ezarria urhezko tronuan 
Bazuan bat errege guzien buruan; 

Haren inguruan 
Alperrak zituan 
Bizi deskanxuan,

Eta gu lanarekin bethi guduan!
£ “

Eagunak, ez duk errech oray sinhesten 
Yen den inozentzia nolakoa zen-, 
Erregeren nahia baldin hala bazen 
Miliunka zitian gizonak altchatzen; 

Harmak har-arazten ,
Lerroan ezartzen ,
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Gerlarat egortzen,

Eta han inozentek elgar chahutzen!
n a7 -

Zinez zorigaitzezko dembora hetan 
Nola'ko miseria zen bazterretan!
Pobreak bilhuziak non nahi bidetan, 
Hotzak eta goseak liilak erdietan!

Zembat ama hetan 
Haurrak besoetan 
Gachoak herrestan! ..

Alperrak libertitzen yauregietan!
8 .“

Ethorri zuan bada noizbait orena 
Gizona herrestatik alchatu zena ,
Eta, porroskaturik gatche zakhartena,
Bere gizon dretchoak hartu zituena!

Hau gure aitena 
Duk obra lehena - 
Eta ederrena:

Gizona esklabotik egin zutena !
9 -a

Choil ez dik eliun urthe, lagim maiteak, 
G izonaren herrunkan gure yartzeak ; 
Lehen? Batzuk nagusi... esklabo bertzeak. 
Iduri aita baten ez ziren umeak!!! 

Geroztik, yendeak,
Handiak, chumeak,
Aberax, pobreak ,

Lerro berean gaitik yarri legeak! 
io.

Ala dadin aberax, ala pobrea,
Gizona gizonaren duk haurridea ,
Eta gu gozatzeko bertzen aphaltzea 
Gure anayari duk Iaido egitea!

Elgar aditzea ,
Elgar maithatzea 
Eta laguntzea :

Mori duk egiazko Yainko-legca !
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ESKALDUN BATEN BÛTÜA. (ORO M M  GARE.)

Airea: G ern ika ko arbola.

Jaunak eman logea bedi laudatila 
Eskaldunen artean oroz maithatua 
Hortan lakhet duenak badu sosegua 
Gorputz età ariman boti deskansua.

Othoitu behar dugu gure Jaungoïkua 
Eskalduna ez dedin izan goibeldua;
Hori donaz geroztik lut hutitan premua , 
Izan bedi bethikotz benedikatua.

Lur hau gure aitonek zuten hautatua,
Exai guzietarik hazkarki zaindua.
Nahiz bi aldetara dagoti zathitua , 
Amodioak dauka baiera lothua.

Berrogoi mende huntan eskal-herrietan 
fende bera bizi da hainitz guduketan. 
Exayak izan dira, bainan alperretan;
Beren hezurrak utzi dituzte lur-hautan.

Mondi gainean hazi Kantabre zaharrak, 
Bihotzez ezti eta berthutez haskarrak !
Oro izittt ditu hek zuten indarrak 
Amorrik ez du cgin nehoiz menditarrak.

Sartzen zen bezain sarri lur hatttan Moroa 
Aitek egiten zuten batasun osoa ,
Heyen gainera zalhu hedatzen besoa 
Hunki hau exaientzat ez baitzen gozoa.
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Fedean hazkar ziren gure arbasoak, 
Denbora guzietan zuzenbidekoak;
Eta hartan altchatu bcren ondokoak, 
Hortaz lagundu ditu Jaun soberanoak.

Zeru lurren yabea, z-uri oihuz gaude, 
Deusikan ez baikira laguntzarik gäbe ; 
Heyei bezala guri iguzu fagore ,
Hori galdatzen dugu gerokotzat ere.

(Irugarkhn A ipamen ona eraman duen antolamendua

CHINAURRIA età CHORIA.

Airea: G ern ika ko  arbola.

i
Primadera hastetik uda azkenera 
Chinaurri zuhurraren landa bazterrera, 
Chori papo gorri bat arbola hatera 
Egun guziz heldu zen kantuz haritzera, 
Eta Chinaurriari trufa egitera.

2 . a
Chinaurria goizean hasia lanari 
Egun guzietako dugen guduari 
Karga ezin altchatuz nigarrez da bari: 
Citoria itzaletik kantu età irri 
Solaz bat chinaurriak dio erran nahi.

3.*
— Choria, hitz haudiat hiri erraiteko 
Nik ere bi beharri hire aditzeko
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Haimbertze ganza baduk lurrean bilzeko 
Emak chokbo batera neguan gateko, 
Lanari lotzen bahaiz etzauk dolutuko.

4-a
— Chinaurri lepho-mehe-itchuchi kiskila, 
Ni ez nauk hire gana heldu deusen bilha; 
Lanean ez duk hai ihizi abila,
Berdin urthe guziez yinenduk uztaila 
Utzak lan bori utzak hik ere erguela.

5 *a
Huna abendo beltza negua harekin 
Horma eta elhurra baize hotzarekin 
Chinaurria etchean ganza hainitzekin, 
Ongi gan ongi edan adiskideekin 
Hainan ehoria non den nahi lukejakin. 

6.a
Hain sarri chinaurria badoha kampora, 
Chori gaichoa ere usatu lekhura; 
— Orai othoi kantazak aire pollit hura, 
— Nondik kanta dezaket oraino barura 
Sar araz nazak bada hire etcholara.

7-a
— Haizen bezalakoa khen hakit aldetik 
Zer nahi huke orai nere etcholatik,
— Zembait papur bederen hire bazkaritik, 
Othoi begira nazak goseak hiltzetik 
Gehiago ez doat erranen gaizkirik.

8 . a
— Alpcrra haizelakotz ez nauk urrikaltzen! 
Ikhusak lior , ehoria, zertaratu haizen; 
Yainkoak eman onez ez haiz baliatzen,
Ez dakik negukoa udan dela biltzen , 
Ikhasak gozatzeko lebenik aphaltzen.

9 -a
Chinaurriak dueña erran choriari 
Erran ahal daiteke rnundu guziari ; 
xAlperrak izanen du gose-eta-egarri. 
Ij)lh gai i en biholg oneg guatale lanari 
Zcrulia bai lurreko cgilelmari.
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(L augarren A ipamen ona eraman duen antolam endua .)
AZQUEN AGURRAK GURE ETSA’GOAR!.

F elip e  A  rrese ja u n a - r i .

Irakurririk, anai nerea,
¡Ilda Euskera betiko!
Negar samiña, malko tristea,
Issuridet letnbiziko.
Damu garratza artu det eta 
Ama ¿non zera? otsegindet.
-«Emen naiz, seme urrikitua,
Oraindik amasa badet.
Utzi zizpuru eta auhenak ,
Elkartu , seme maiteak,
Libranazake bakite onak ,
¡Adinazute gaisoak!»

Ea bada, kuraya, nailuke Guipuzkoak, 
Kuraya eranzutendu batían Bizkayak, 
Kuraya Naparroak, kuraya Arabak, 
Kuraya, guere anai, franzes-euskaldunak. 
Ex Felipe, ez; azken agurrak,
Desarokida joanari,
Eta biotzetik, fedez beterik,
Esanzaiogun Amari:
Atoz Amatclto , arren onera,
Zure seme-en artera ;
Zu gabetanik, ez dugü izan nai,
Iltzen bazera , ilko güera.

Baña ¡EZ!
Beti gugatik bizicozerá,
Sekuían ilko etzera.
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IRUGARREN SARIA.
Saria au iristeko ez zaio bialdu pesta-gia batzarreari iz- 

kribu bat baizik, itz-azalkai onekin:
«Gauzai here jat orna azaláutxeko eta agert~eko somatu bear 

zazliie berez gai dirán izenak.» (Platon.)
Batzarreak lan au ikustean chit átsegiñ aundia artu du, 

baña ñola izan ez dan onekin leiatzeko besterik, ez ontzat 
eman ere berrán ipíntzen dirán itz guziak, erabaki du sa- 
ritzat aldeera ematea , argitaratuaz egokiak dirala iruditu 
zaiozkan ondorengo itz oek:

Telégrafo, alainbreUtza. Corresponsal, berriemalle-a. 
Telegrama alambretüzaldia. Colega, lagun-a.
Globo aereostático, aire-bolla Civilizar, oituerak entila.
Máquina, erazgillea.
Manufactu ra, eskukinti-a. 
Hails, gurpilgida. 
Fotografía, antzezta.
Braga, urpczulatin.
Buzo, n rpela na illc-a. 
Programa, azalde-a.
Pagaré, artaagiri-a. 
Carta-órden, eskutitzagintz- 
Cotización, baliopintz-a.

Gimnasia, indargeitz-a. 
Orfeón, kanlnlsa.
Regatas, lanchapostuak 
Partido de pelota, pillotapos- 

tna.
Anfibio, lurtnrgoa.
Barco de vapor, kemearontsi-a 
Tren de viajeros, kocherrenka. 

a Filoxera, armdstigalkorra. 
Piscicultura, arralaztea.

DIRU E TA  NEURRI AM ARKIAK.

(Monedas y medidas decimales.')

El céntimo, batekoa. El litro, buztidor neurria.
El doble-céntimo, bikoa. El gramo, pisuneurria.
Ca pieza de 5 cénts., bostekoa El área, azalneurria.
La de 10 céntimos, amarrehoa El metro cúbico, seigañeurria

Deka, amarrehoa.
Hecto, eanekoa.
Kilo, millakoa, etc.
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LAUGARREN SARI A.

Saria au irabazi duen antolamendua da itz-azalkai eta izcn 
onekin aurkestu dena aldimaitzari :

«Nec sidus reglarte, vive littusve fefellit.

Juan Sebastian Kano Getariatar jaunari

LURRA JIRABIRATZEN. ( 1519- 1522)

Moldaera au bialdu duen personak aditzera ematen du 
arreta baten bidez, ez duela jabetasunik aski iñondik ere 
argitara emateko lan au. Eta pesta-gidari batzarreak, begi- 
rune aundiarekin arturik kontuan aren asmo pirme au, 
erabaki du ez argitara culatea, aliketa izan arte beardan 
bezelako baimena arengadik, eta gordetzea bitartean mol- 
daera onek onkaitu duen saria , izkribatu duen personak 
eskatu dezan arte bear dan moduan.

(LAUGARREN SARIAREN A lDEERA IRICHI DUEN ANTOLAMENDUA.)¡ARRATS IZUGARRIA!
i S il}  g a rre n  urteko A b a s lu a ren  a zk en ek o  gabari.

I.

Gorríak daude goiak urrutiraño;
Ageri dan guzia gorria dago, 

ta lurrak baño
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izutzen du zeruak askoz geiago. 
Argitan zabaltzen da zeru goibela 

illargi gabe,
¡zer doakabe!

odoiak su garretan balitz bezela, 
ta infernuak balira gabaren jabe.

n.
¡Arrats izugarria! ¡Ordu tristeak! 
¿Nora beglak jaso , penen kupiran 

malkoz beteak,
zeruak ere bada etsai baziran?
¡Uri leial gaisoa garretan daña! 

ta zeru gorrak , 
agitz gogorrak , 

irabiatzen ditu berriz gu gana 
elementen boaldan suzko kamborrak

EL

Itsasotik sortuko lambro dokaitzak, 
burrunbadan igoak turmoi tartean, 

ziran ekaitzak,
eta zartatu orduko, chimist kolpean , 
odoi gañeko labe sutu artatik 

jasa ta ujola , 
eurizko erróla ,

amilrzen zan lurrera, iduriturik 
issurtzen ote ziran sua ta odola.

IV.

¡Sua ta odol gorria! Naga ta ikara, 
sutunpadak, ansiak, illkintz-a nun nai 

chimist dardara , 
biziak ta bizitzak garren errakia 
ta issil, issil, zijoan odol erreka, 

karrikan bera 
itsas aldera

iturria geiturik illak taldeka 
ez bazetorren sua eragoztera.

44
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V.

Zeru lurrak aserre... Ustez anaiak 
atserritik ziranak gu gana etorri 

ziran etsaiak.
¿Nora bada begiak jaso ta egorri?
Ez lur, ez eche, ez esku, biotz tristea 

noraganatu? 
nun amparatu?

¡Burniz edo berunez laster iltzea, 
noralderik onena zan aukeratu!

VI.

Gizon ordi taldeak askai likitsan 
echerik eche dabiltz leían iñoren 

dirti irritsan ,
onraren zale, burniz pasatu ondoren 
arpegi eman duen aita, semea 

edo gizona 
iltzen dagona,

sentiturik batean agoni epea 
ta ansi triste, larri bat deitzendiona.

Zarrak, naiz egon zarrez obiko atean , 
ez ziran barkatuak, ain guchi eriak , 

beren oyean
illak ziraden; urne jaio berriak, .
gorde nairik, gaisoak, amen kolkoan, 

bien biotzak 
burni zorrotzak

urratzen ditti, ta amak iltzerakoan 
igaro bear ditti laidozko lotzak.

V ili.

¡Lotsa ta illkintza!... Baña ñora naiz eldu? 
Ez, erritar maiteak ez det nai zuen 

beta goibeldu.
Gure asaben gaba gurtu nai nuen,
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j arriaz begi aurrean aien kondaira, 

birtute aienak 
danik onenak

zer dirán bizia utsi ta argi joaira 
beti ikusi zazkigun beren izenak.

IX.

¡Asaba zargureak joanak mundutik , 
Numanzitar errutsu aien modura 

bizia emanik,
igo ziñaten zuzen zeru altura! 
jaunak bere saria dizute ematen 

ordii ezkero; 
bai, errauts bero, 

inartireak bezela igo ziñaten 
sugar Donostikotik pasa ta gero!

AZKEN OARKERA

Oroitz edo Oroikarri au izkribatu eta moldizkiratzeko 
izan da aiñ denbora guchi, eze ez bedi miretsi irakurtzallea 
baldin arkitzen baditu utsegiteren batzuek artizkinde ta 
moldizkiraren gañean, eta orobat izkira, beigechi eta itzen 
batzuen garbitasunari dagokionez, kontuan arturik oirelako 
lanak ez dirala egiten bear beziñ zuzen lendabiziko aldian.
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EUSKAL-PESTA D0N0ST1YAN
1879ko Agrrillaren 7anJOSTIRl'DIKO BILTOKI EDO TEATRO Z IRREM

---—-----r“cLS~'----- ----

Eguerdiko amaiketatikonlubatabitartean izango da aoz ao, Batzarre epakitz ilio baten aurrean, itz— neurlari edo bersolarien kantusko jolasbidea, zeña- tarako arta rata dirán Pedro Elicegni A stea su k o  
E r rola ría , José Bernardo Otaño, Z iz u r k illa r r a , Juan Bautista Urquia, (Gorria), U surbilkoa\ Martin 
t darregui, Igeldokoà\ Juan José Belderrain ZÀ zur-  
k ù ta r r a , Vigente Gurí aran eia Isidro Arancegui, biak Donostiarra^ José Manuel Mugica, A lz à k o a , età Gumersindo Ibarbia ta Agapito Muñoa, biak Urionctakoak.

l i T i d ü e k oizango da chistu-soñularien bilkida età Izkribatza- lleen indar-neurtzean sari agiriak irabazi dituzten moldaeren irakurtza età sari emaldia, era onetan.
L E N B I Z I K O  Z A . T I A .

i .l<oa S a rrera , oàezko sutunpari 3.garren errejimentu edo diabilleko, Pintado jaunaren niendeko musi kak joa.
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~,gauenj Itz-neurtzaren bilkidan sariztatuak izan di

rán moldaerak izkribatu dituzten izenaen deia.3 -Símena C on tzeziren tza t. Kantutzeko kantaridia.

b i g a r r e n  z a t i a ,

C h istu -so ñ u la rien  jo la sU d e a , B a tza r r e  epakitzalle  
baten a u rrea n .

I R Ü G A R R E N  Z A T I A ,1.U;| C ha rm a n g a rria . Kantutzeko kantaridia.
~*K'"lona Moldaera sariztatuen Irakurtza.3 .í’Jllena A d a ) easkal-erria ri. Kantuzko Kantaridia.

B izk a ik o  orm tzak, sutunparien errejimen
tí iko inusikak joa.

Lekuen halioa. Goico eta, beeko gelachoak, bozt, la u  
ta ir  ana, sarbideekin , 6 errialeko kontuan eser- 
leku bakoitzagatik; B ig a r r en  bizitza ko iru d ite-  
giondoko gelachoak  , i runa sarbideekin , 15na 
errial; Ja rlekaa k, 6na errial; B a llesta  a a rrea k , 4,m; 
Ganbara e;lo G aleriko a a rr e a k , ;3rii', Sarbideak, 2na errial,

C h a rte l oek batió date g oiz eta arratseko j tes tara ko.
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