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GUREIKASTOLAK
(ii)

IZKUNTZAN ORIllA’
.

nJUANGARMENDIAtaEuska1
Esku Langintza”
.

. . .

ku
on

:

zaia egiten iku 1 du. ,txoi
aindi
alek txoratua
uzten’
ruten. Antziñako
kutsuzko
gauzak ataegin zaizkio. Eakondu ere Larraitz’ko basellzan egin zafl. Garai berean,
gaurko gizona degu; alkarterako lagun ona, adisk1de
zifiezkoa. Gaurko goraberen
azterketa
egiten yayoa da.
idazie ta artiJari ospetzuekm arueman
atfndiak dituna, Berak ala dio: “Biarko
egunean sartzeko, gane atzo

,

neztebe’ko Eusebio Arregi
“goantegillea” eta Astiz’ko
Jo. . Migel •Astiz “sasklgiJita”.

henengo,

erriak

ager-

taen dizkigu; maitasunez eta
margoz inguratzen dliii, ger gizonak beren berexitasuflazjab.etUak
azaltzen dizkign, azkenean eskula o e n.
i*rriak.
aitu .a r t e ematen
aniataen
da. Teknika berexi

gitaratzen

te.

.

.

ditu. Orrelako

eta abar. Etiskaldunetan

.

kot

ta rgia. Berez Tolosa1-ra da.
. 46 urt
ditu Barre&Ortaen
zitzaiona
esafl
bearra
znalako, ogel ta iru
urtekin, .erriko iaietako
11buruan.asi
zan id.azten. Urne
tik. Euskalerrian
ibiltaea eta
erri txikietako festak eta gL

ro

ikustea

.

gustatu

Flúskalerria,

zato.

errietan,

be-

tan Leiza eukal

GIZONAK

batez.

. ere.

txikietari,. ikusten dala,
berak dio. Fskulangllen kaa
takoa da. Etxean beti argi-

dia daukate. Teknika biltaen
aparta degu ta eckulanen
itz Eerrendak ematen dizki-

ssaldiak

kutsu aun-

Etiskalerriko

eta

abestiak.

OrrekiTL
aikoa iarlgo figure
ke euskal aldizkarietan
bere ldaztiak agertzekO.
Sencu gutxi
Garmendia’
r’eflabezin euskald1Jfla ta. al-.
artua.
Euskera Tolosa ka
leko bere etxean ikasi du ta
orain arte egiten dute. Alta-.
j

ere ekintza berxi Ontn
a u a k laguntzen diote
etxean.
tearekinirrietara
ateratzenberedaemaz
betl,.
seme zarrenak marrazten
di.
tu eskulanen
tresnak, gaz
tenak b e r e oarrak egiten
dizkie ta aitonari aspaldiko
zarrak galdetzen dis

içiote. Euskalduna, langlUea,•
kjua.
..
orrelako seud
arkitzen erraxa ai da?

eskulangillen lanak. G a r a i
berdiflean

Eztabaida haundiko gala izan da beti apezenaEuskale.
rrian. Hlzkuntza aldetik ére berdin da: apere! esker gorda
zaigu ustez. Nik esango nuke, apezetan.era denetatlk b
dela.
Ezin ukatua-da ehizgizonek euskeraren alde egin duten
lan ona. ldazletatik hasirik. Dechepare,Axular; herr! iakin.
tza maitea galtzen ez usteko salatu zaizkigun guziekinoho.
rezko bildurna ederrik jaso genezake.
Honez ez du denak ala jokatu dutenik esan nahi. Haur
euskaldunei sariak ematen herriak ondu aztertu ziren eta
denetatik ba zen: apez epelak eta hotzak. Aldian behin
ezin ereman abaiko gorrotoa euskerarl ziotenak ero bah.
Nor diren esan gabe ba da bat gure artean, euskaldun
haur batalatzera ereman ziotelarik euskeraz bataiatzekoeskatu ziotena. Bera euskalduna izanki, ezetz erantzun zien.
Arna-ordekoak hirurogel ta Iau urte zituen eta erderaz ez
zekie!a jakinarazl zioten apozan: «Que aprenda»erantzun
zion erderaz. Es zuen han bertan muturreko bat hartu,
apeza zelako eta alizan zeudelako. Gogo onez emangoziona
be zen han.
Gauza harrigarriakgertatzendira. Ezagutzenditut altortza
enderaz egiten duten euskaldun emakume zaharrak. Padro
mío espiritual...hasiko zaizkizu.Gero hamaraglnduakerde
ras». Eta erretohika guziaren atzetik, hitz hauek: —Oral
galdetu zaidazu.Orduanhastan da halen altortza, eta euske.
raz. Es dute erderarik ikasil
.
.
Beraz, gura euskeraren elizako- gaitza ez da gaurkoa.
Ernakurne holek duela hlrurogel bat urte Ibiliko ziren dotrlña
lkasten, eta ordurako astakari holek egiten zlturten apez
batzuk gureherrlarekin.
Hori bal; Jaunholek jasal gelditzenzalzkigu.bara herrian
denek euskera ba dakitele esanez. Artzal ona bara ardlak
hobeki zaindu nahian.
Orduan eta gaur denetatik ba da elizan zoritxarrez.Ezin
dena, batzuengatik denak zerura Jaso; eta baste batzuenga.
tik denak inernuan erre. Alderdikarl Izan oh! gera. Bakolt.
zar! bere jokabidearen neurrlra epaitzea izango litzake jato.
ana.
Huta askoren artetik, denok gera pekatari, masedeasko
egin diote eliz lzonek euskerarl.Medlkusendaglie,maistru
eta sekretarlo jaunek besta horrenbeste egin ha luto beato
kuku batek Joko zigun!
Heuren
herritanIkastolakdituztenapezel behhigoanardu
tøtzen hasteaeskatukogenieke.Askoeskatzea.ote?

kanaka bide orttik
iar4aitzen dula, Azkuek erri e1er
tiarekin eta Donostiak erri
gi n
ezutena,
Juan
eakulana
km egingo du. Orrelako gi
zonei eskerrak, konturatzen
gera zeifien
geran
eta zeifien ederra dan Ena
Oar
pozik egin
go pjoke. Naiz liburuak eus
keraz ldatzi, gure euskal aL
dizkarietan
ere alaxe egin
bear luke, Ortarako egokia
ta errexa jzangO litzake esulanetan
es bakarrik • tekrñka biltza,
baita lafla O1i

buruz esaten dituzten ipuiak

dienetakoa berriz.
Gure idaslea langillea dala laugarren
liburu. onek
di& Efskalerriko
iñauteriei
buruz beste bat argitaratzedabil. Ta eniendik gutxira bete bat Araba-ko eskulaneMu. Bere lanak edo artikuloak, “Cuadernos de Etnograifa”,
“Euskofolklore”
ta.
“Diario Vaseo”
egunkarian maiz- argitaratzen
ditu.
Igandero bere emaztearek 1 u uskalerriafl
barrena
ateratzen
dala, lanera dijoa
ta bern askoren jabe itxultzen da .etxera.. Orrela, ikasten eta ikusten
ditu gure

lanetan asteko asko bultza
auten. Bere lenengo lanak
sagardoari ta Zubillaga erremendariel
burus egiñak dira. Gaur, era bat, bide ortan
saUa dago. Eekulangilletan
burutsua billatzen du.
Ustea
aundiak
arkitzen isa
.di
tu;
askotan
nean
lana bd1fia
tegatik tekriika berna; bestetan euskal kutsu aundiko
lanak, bestetan
itsura
entrako gizonak.
Izkuntza ta etnografi
aldetik, idazie onen lanak ga
rrantzia ta berexitasuri
aun-

.

Napa-

asko ta • langille ugari ditulako oraindik. .Gaiñera
Naparroa euskal nortasun aundikoa billatzen du ta errie-

rrz, Orixe ta Lizardi. Joáe
Migel Barandiaran eta An.
tonio Labayeifek, etnografi

ll

aberataena

.

rroa dala, eckulan ezberdñ

du, balta Azorin, Unamuno

Nor . dg-u idazlea? .. G4zcn
endoa, .uzkaldun ben e t a-

Juan Garmendia Idazlea. (AlDA argazkii).
uskal
gizon jator au es
trebe au langifle porrokatua
da nolanaikoa. Oraintxe ber
dala, beterik es.
tan euskal esku langintzari
Azkeneko latígarren
libuburuz bere laugarren liburua
rua oso polita da, ja dana
argitaratu dii. Oraindik aurNaparroa’ko
gaietaz
egifia,
ten bertari bere irugárren L
besteak bezin oua, euskeraz
funja
Ikusten genuen e t a
eta erderaz idatzia. Bide bat
ortik oso gutxira urrena deartu du, egokia, benetan oso
u_ Onek esan nai dii idazie
ataegifi zalteria; euskal ea-

eskualki

Gaztetik erdal idazlen ai’tean Baroja asko irakurri

burnak danakagun . gisonak
eta erri txikien b1iQa
fien aundia lan, .bear beaela ikten
laguntaen
digu-

‘

kigu.
Naproa
askó maite du
ta . Juan Garmendi
berari
entzun diogu Euskalerriko

koaii begiratu bear zalo”.

0.1k nolakoak- diran ikustekG,
bakarrik
itzak. balta
rnarrazaiak Pta argazkiak ar

‘

gu oso aberatsak
‘diranak
eta berari eker jasoak daudenak. Gaiñerakoan
esku 1a
na oiek eta euckal itza
gaiduko lirake era
Zoritxarrez, gelegi gertatu zaL
guna da. Esku langillak utzen dira. ta lanarekin
batean izenak izkutatzen zaiz-

ja-

kintza aberastutzen dii Pix-

LATXAGA

.

‘

.

Irnfla’n“Erri
Meza”
Azaroa
2’an

SAO!

DIARIODE NAVARRA
EGUBER1U
ETAURTEBE
:RRÍalaieta zoriántsuak
“EuskalHerri”¡coserie
guziei opa dizklet

re baranoanasi ziranean, ua
bai zala zoragarri!
M e z a santua bukatute,
‘Agur Jaunak abestiekin,
erri te txlstulariek sidareko
lagunta!deart agur egin zo
ten.
.
lruña’n bostgarrenaizan de
aurtengo Erri Meza; te betaren oroibidetzat, .Turgela fo.
toleriek kolorezko argazk!ak
atare ditu.
Te eflzkizun ontan euskal
dunen alkartasuna lkusita, ea
karl au egin nion ltxaropean
aundiz Kristo Erregeri: Iru
Na’n eta Euskalerri osoan,
beata euska! arazo guzietan
ate, era berd!fíeko biotz alkartasun eta iritzl zabatez,
euskaldun guziok tan egln de
za gula.
‘
AZPIROZ

ernan-zia
Jardun- ontara
ko en zebiJtzenmutskoauek:
Etxeb.ste’tai• Iñigo, Flores’
ter Koldo, Ep&za’tar Von, Egi
no’t&r ander eta Kuntxillos’
te? Mikel; taguzen zuzeixla
ri, Ansa’tar Joen Bzente te
AyeMaran’darJoseRemen.
Organoarak —La r raz’ter
Deá. Andreak— bere on
doan zit’trn abesieriek:Otei
ze’tar Iñad, Etxebeste’tar
E
zetó,
Sagastbelza’tar kkf ro

SisUags’tár Silbero; Z 1b 3rain’tar Antonia, Flores’tar
Uxua te Agurtzane, te beste
g.tetxobatzuk.
.Jaunartze geran, . bdstula
r3ek agunduta, rKrIsto gure
Errege. . te *Ogl zerut3k. errl
osoak gogz abestu zue; te
ieunartze ondorean, m u t U
dantzar3ek rAurreskua» alda-

.

.

-

(Tnrgel-ek

19

urtako euskal asteka-

.

horren

tresgarriekin

.

Bigarren

bern

ffERIOTZETO ITSUSIA

in-

.

eegituko dugu.

numeroan

GOYTI-

“loan

hota altxazle
d1ra:.

ro bere

burua.

duazen

duela sei ilabete eta

argitarataen
.

maiz
‘

.

O, esa a
urt hautana mai ea. azen
Wedatzen ‘ ‘
‘
izkinetan
sri sai a fllUfluU
Iakintsuri
A
ko lek

atan

an

iene,

Zatuzte
:,
Fisk&eta
‘
‘
a. iia us en

,

.

.

.

gu zure haurrak,

en

zuzten
hirúr edo laur tiro
.
eta . berehala poiiziak ingu-

se-

hits.goxoak
-

rk
:

Ot& beira

guitzaia

horta-

Ilnkoak.
.

•—

franko izitua on eta.-bizpahirur gauez etxetik kanpo lo
eguiten zuen, kusina (leengusina) baten etxean. Larun
bate goizean auzoek aditu

reas de1tnak hehar guinuke
izan bihots gabekoak;
. Behin
hastlatzeko
zu re
-

(ase-

as,,

:

Eta

zen

.

zuen

etxea.

•

rritu
zen ikusirikan
bi gorputz etzanak sukaideko zo- laren
gainean eta d e n ak
.
kdolez estailak. Luca-ren an-clreak bazuen haur bat le-

han.. ezkontzatik eta kreatura gaiO hura nigarrez han

Infanta

izan ze’

.

.
.

Luca

SCICHI

aspaldi

gure hirian bizl zen; bazuen
fortuna .eder
gii.
bainan

bat. Aditu dii-

gca ilun batean eta beren.
rie-kazaigo. propinen gaiak
ixildiiz. ijfllbersitarioek eta

ezdugu uste
eguja dela, apez arnegaiu
bat sela. Fama hori egnia
baldjn b a ci a, rniserabieak

lntelektulek

trtstekl

ere bere calla
dutela, eta • es bati

be1;r
beiaz .ta . ikuiluaz berbaegin-adoe
fago; bainan ea
papar oso . jakindunizke .srtikulOs beta.
.

du hain

ongui has’
Utz dezaguri

bizia akabatu,
pasatzerat Ilukoaren justi. zia!”.
Esnan dezaguri oral bede
bern *niñago bat: —“Dea

azkenean

hortas

l

presuna

la eta bai idazie 011a ere,
frantaesez.
Bere Mernoires
deitu liburu famatuan,
Madrilen Alfonso XIII bere 110-

(Franzian”.
F. de LESSEPí3,
Comte. Ferdinand
de LES..
SEPS, hainbertze eskandaie
tan salsatu dena (Canal de

barekin

Suez egin zuena eta Pana
ma-ko afer zikin haietan ere

eta haren aizpekin

adiarazi Gobernuari (Saltzea
obe zola) Madrillen arritu

.

loan den aste

oritasun

du argikoa, izpirituz libera-

nagatik, marraskaz zagon be ziren eta aserretu, bainan
re ama dohakabeanen on- Eulalia Infantak argi ikusi
,
doan eta bixta horrek al- zuen”.
tuen, auzo guzien beguieta- Beste
bern bitxi oral
. rat nigarrak
ekarri. Astele- numero beretik: “Ait Sain. henean
ehortzi
dituzte
bi dnak.. .
gorptitzak. Katolikoak 1 s a“Alta sainduak bere gazha u g o eskualdun geienri
riagatik laun apezpik u a k - teluan errezebitu dii Uztazoaskoten gaiak emanes eta errefusatu
dii Hilerri katolaren 8-an Colombia-ko ninserkatalgoaz,
ibas, baratze. lioan
ehortzeko
permieio- • nistroa Erroman eta erran
irea.

na fil dire

hori, adimen

la 80 unte, oral balizo airoskiago azaltzen zuten bern
bat? eta gainerako bajrletan
ikusteko flola astekari realista bat egin zuen espeleta
rrak, urrun, Amerike t a o,

tako zeren prezioas mintzatas. Es oraiko gisan, basoLrritarreri bi sos. inporta sajo
ten gal filosofikoak. emaliez,

eta estatu

tea Lord Tryron deitzen sen.
Beste bern bat. — “Asían
kolera ferki ari da. Meca-ko
birlan,
Elrrearoa-ren
25-ean,
eritasun horrekih 452 presu

preziski, konturatu zenean
Cuba beregain utzi beharra
zela,
bakea sartzeko, ‘ e t a

zgon
ahuspez amaren gorputzaren
gainean.
Hirur urte baisik es iza-

da

rat. Arras satisfos ornen da
errezebitu
dugun
manetaz
eta estonatua da gura Erresumaren
(USA) handitasunaz eta aberastasunaz”.

bereziki
Kortean izaten situen asarrebideak
kontatzen
d i tu libreki, gibelasmurik
hatere
gabe; han Madrillen
erdifeudal
izpiritua
zuten
eta Etlalia oso kurritua eta
idekia zen. GOYTINOK kondatzen
duen bidaia hortan

Ofizier

kolpatua

txarreari Inglaterra g u z 1 a
doluan da. Ito den Almiran

Ospe aundiko
•.

go

Erreguinaren partez (María
Cristina) itzuli da Madrille-

-Eulalia

bat sartu zelarik etxean ha-

.

Guaro bern txar edo krin’e ikaragarri
bat aipatuko
dtgu irnmero beretik, Lunisean ikas dezagun nola due

rikatu

Eulalia Espainiako

Estados Unidos-etare. yina z e n a Espainiako

Luca ‘ezkori-

kasaiiatzen

inarifíel, Árniraia-rejn
(1.
rnirantea-rekin) uiodire. Ber
tze untzia Camperdowij fra

...

Infanta

rretzen sen) bere afldrearkm. Eguia erraiteko, ardura
mo’korra
loan
denzenastean, andrea

ESKtiAR (!

-

gol-

zean, Luca SCISCHI, gure
hiriko italiano batek liii du
tiroka bere andrea eta gue-

‘

Boira baiño gei.agotan,gal- berriatar Ladis.Oarlani, Agi
degin didate erdeldun bat- nagalde aita
zuk: —-Zerdii zuen ERRIME.
Inakunleek. mutil naskatxn
ZA orrek? LengokuanJoan bi: Aranburu’tar3m a no!
nintran ikusnaiaz, eta zearo amar urtekoa, ta Egino’tar
bbotia jota utzl nindun. Era Edurne, emabi urtekoa. Zo
ortan .Jainkoa goresten dun ragarniz egini zuteri beren laarrlak —Meza ortan orn la .
osoak esku sartzen bait du—
Bertsoiariek,
gpuzkoar
onetako erriak badu espini AIbzu’tar Gillermo j a u n a.
tua, baditu Jainko Berak beasaind.arra, oran Bordoemarndako duaitasun bi k al- pano’n biz dana, ta napartr
ñak.
bat, Matezkurrena’tar Jose
Egiaz: urte auetanE!iz Ama jauna, Beínza Labayentarra,
Dounak eragiri digun Liturji Ipar Arnerikan Amar urtez
berritze oritaii, Euskalerria ez artzai zandakoa. taorain.. Beda atzean gelditu; te ona rrioiar’en biz dana.Auek era
ederki bote zuten beaen egfri
ornen agiri bat.
Oltura éder au lruña’n ma- bearra.
mitren eta mardultzen dijoa.
Dantzarien takiean sol nosOralntxe bi urte, Jesuiten Eh ka: Mariscij O., Marimar G.,
zan asi zan, eta arrezkero Mfrentxu
P., !tziai• R, M.
urtean bitan, Pentekoste ta Karmen M., ta Elena R ete
Kristo Errege Egun beaperan bí mutil, Arraiza’tar Pabd te
egln izan da.
Astraintar
RauI; guziek OBE
EIizkizun pozgarria bene RENA takiekook.
tan. eta, askori entzun dieteEfizaren atzeko atetik sá
nez, begieri maiko goxoak irera agio zuri Íaguntakle
erakartzen dizkienaere bah.
anek, txistulariek —Egbio’tar
EkiñaIdi Ontan, haguntzahle Jñaki ,jauna, te Elizalde’iar
guziek dúten gogo ta kideta Jose Man ta Urra’tar Xa’nfi
supa ikustea, non ederrena gazteek— .Alkate Soñua. jol
egiten zait: Meza ernailleeta. ron aurreari zjoazteIa: dant
tik asita, abesti paperak ger zariek beren dantza soiñekoe
tu te banatzen dituaten muti kin: neckak arkuekin Spain
L( ahalenganaiño.
apain; ondotik rakur!eek,
Begira surten Izan diran bertsoIariek, eta b akolito
xeetasun bern batzuk. Meza ---Etxebeste’ter Xabier te Jo
emailteek, bost: iru ap’aiz seba anaiek— euskal jantrie
jaun sekubarrak, Azpiroz’tar kin, eta azkenez apaiz jau.
Martin, lendakari egingo zue iek.
na, Lazkoz’tar Pedro te SaraElias bote betea zegon; eta
legrtar Kasimiro; te jesuita, rnozaliar bakotzatii Mezako
Aakoitltar Florentino te Etxe abesti itzekin papar bana

deñ larunbate

NO zu.zendari eta euskaldun
let±adunaren bi berteu bi-

.

Eulalia
Doña

.

djo;’Asnenikak laster Patroin
saindu bat izanen dt, Cristoforo
COLOMBO (Colón)

izanen
hura”.

da patroin

dolratsu
.

‘

.

BIOSTE BEftR.I TLUNA
“Bi guerlaho

untzi

ingle-

cok jo dute bat bertsea Tripoliko herríaren aintzriean.
Victoria, untzi handiena oso
ososurean

gaidu da eta 450

hil dire Toulon-en

ornen)
arras apal da Joan
den igandean hilsera ohala
tiste zuten. Esta mintzatzen
ahal eta baur bat bezala da
ezduela
aste hau pasatuko
diote midikuek”.

Auriitz
-

ditu

Lo5

anunzio

ekartzeri

Angeles-eko

aste

kariak: bara bat -edo baste:
Hotel d’Europe // 45 Bors
garren karrika // San DIE
GO - Cal. .Direkzione berna
(Pascal ETCHEVERRY) //
Kanbara ederrak eta gar
biak // Iateko hobereria 7/
J. P. GOYTINO. Los Angeles
Kondadok0
Notario
koa. // Testamentak,

Publi
kan

tratoak, salpenak eta leguez
ko paper guziak denbora laburrez eguinak // 230-New
High

AXULAR
Silh

eghaa).

c:.ALIFOREi.
Ikko “Eskuálherria”
ald.izkarízaharra (III)
r1 ai.patu

ELIZ

:

.

1g11a.k
bfl1ati ta giOi
a.berastasuna ta tre
betauna azaldu. Oraingo on
. tan gienak
naparrak
dituga; Lnzaide’ko Pedro .José
Auzki
“eskalapineilia”, Do-

.

.

karrika

-.

Los

ANGE..

LES. /// Buena Vista Hou
se 7 Ostatu eskualduna / 1).
Larronde,

nausia

M5

-

New

High karrika / lanari canoa,
anlio hauta,

ohe onac. Esku.

aldunen blihura. // Hotel
des Pyreneees —J. Ordoqui
eta semea-.-—Hiriko eskual
dun etxe zaharrena / Ea-rebota, Ústatua, Kantina./He
rritarrac
beti ontsa tratatuak dire.
A. APAT-ECflIZBARN

AURTXOBATBELENEN
Borda batean bizi ziran aur bat bara aita eta aitatsikja,
Aitatxik erraten zuen aurtxo bat sortiko zela Belen-go hemiau eta mundu guzia salbatiko zuela. Zar zoriona nerezat
aurxo hori nere begiekin ikus banezake. Zion aitatxi honek.
Egun
batean alta goan zan herrira eta botika batean osan
zaoten sortu zela aur bat eta isena zuela baus eta auniti
yende zaiela aurtxo honen ikustera. Gure aitatxi, aita ete
illoba beren erregaluak hartu, bildotsa, gasna eta gaztanbera;
eta abiatu ziran bañan ezin zuten arpatu. Bertze artzain bat
arpatu zuten eta galde in zioten:
—Non sortu da Jases aurra?
Eta harek asan zion nontzu sao. Allagatu ziran eta arpatu
zuten ainbertze yende eta hojeo artián hiru errege. Gure
bordariak l’otsatzen ziran zeren ziran pobreki beztiak, bañan
halaere aurtxoa kusi zutelaik yarri sirafl haren aintzinian eta
adoratu zueen. Gure mutikoak ikusi zuelaik jesus aurra otzak
zagala, bere soñeko txake’ta kendu eta aurtxoari patu zion
gañan eta aurtxoak irri gozo bat egin zion eta gure aitatxi
begietarik bi negar erori zizkizaion eta hirnak pozez beterik
itzuli ziran beren bordara.
.
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MTJSU
BATJESUS
AURRARI
Eguari-iak dira, 1-lerri txiki bateao ‘oitura zuten egun
hnietako Balen-go estalpea, eguarritan aur SortU bern bate.
km bañan urte hartan etzen iñor sortu. Txikia sen beni
liura apene triste zagon etzakielakots ser paratu. Guao non
beni aundi batera erostera denda batean aartunik erosi zuen
Jesus aur bat pollita eta guan zen arron konten. Hasi zen
patzen estalpea elizan. Guan zitzaion lurrera eta txiki zun
puskak

baño susik gelditu zen eta etzun paratu

berriz. Tris.

tetuik guao sen paseyetara eta oarturik denda batean leyuan’
bazela txoklDlatezko Jesus aur txiki bat; sartu zen eta erosi
sisen bañan txokolatezkoa baizen elizako argien berotasunekin
urtiko sela beldur sen eta galdin zuen dendako gizonari
Hunek esetz erran zion alTas gogorra sela, orduen apezal
konten gelditu zen eta paratu zuen estalpean.
Mezan ondarrean pensataen suen apezak oartuko zirela
bcokolatezkoa zela.
—Ba

eztu inport!

Mesa laguntzaleak harturik Jesus aurra hasi man ado.
razioa. Yendeak mUSU ernatean oartu ziren txokolatezkua
zola. peza gero guan zen kustera nola utzi ruten Jesu
aurra ata arpatu zuen eskuko beatz aundia bertzerik.
MARIA LUISA IRAGL ALMANDOZTARRA
KONZEZIONISTEN ESKOLAKOA
ELIZONDO.
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