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ITXUABILA

Itx:Li batek zaiizken bere dlruak altxatuak rtz
zulo
b€ttan. Aritz hura zen herriko nekazarl aberatsenana.
Hu
nek han aurkitu z1tun
diruak eta ebatsi zizkion lakinik
etairela
beriak. Itxuak bilclu zituelaik bertze diru batzuk
gan zen aitxatzera
anta zulora baino bere dlruak nor
baLtek hartu zituen. Gogora etortzen zaio izeten al dela
nekazari
aberats hure Gaten da bararerigana
eta errateri
dio
rN1k
badakit zu gizçin oa zaeie, hoereatik
eldi
iatz konaeju baten billa=
=Erraxi
bada=
Baditut
diru batzuk altxatuak Ieku en batian. Bildu
tut bertze horrenbertze eta zuk errau biar datazu ion al.

EUSKAL
HERRIAN
BAR NA

.

txatitko otetutezi len biziko leku ou.eau edo bertze batean

CEROTaldea

Nagusiai gogoratzen zaio:=Baldin
uzten balinbatu
nik
dakiten
lekuan, bildikotut neregana= ta hola erran zion:
=Zuk Uozu lejibiziko lektta dela aas
oua, orttuau

Bilboko

ki liana

=Hori
beTa iduritzen
zait neri ere, bol egiflen dut.
Eskerrikasko
zure konsejuaz =
a
Itxuak egin zuen sinesten balu bezala eta gan zen bara
etxera, Iduriz diruen eske.
Nekazari
aberatsa gan zen bere etxera, hartu zttuen
ttxuaren
diruak eta lasterka uzi zituen aritzaren
zuloan,
berehaitan
erranez: =Bertze
horrenbertze
izanen tut=
Itxua allagatu zen zulora agusiaren
ondotik eta ¡Harau poza! Berak uste bezala han anuden bere diruak am
tzlriean ebat.eiak. Hartu, sakelean sartu eta denak bara
etxera eraman zttuen, ustez diru gaidutakoak
zauzkenak,

lan

Batzabalek

zituen bi ba
ao ardo Dolatxean, Pordoin ata beretako. Eta edaten aid
att4arik
Batzabalek
erraten dio:
=Erran
ak zer eriemedio
den horl=’
Pordoinelc: Atera behar duk hertze .bi baso arLLo zeleu

gna

utzi zezena

etxean

eta atare

bat

4BAZT

deltuko

diotegu.

»

«Goizaldi» Dantzari TakJeak aurteri 25 urte.ak
betetzen dituela eta hortaz bere sorreraren ziIar-eztaak ospatu beharrez, kultura folklore éta bertze zenbit ikus9arr
antoíatuak ditu. .Baztandarrakere .GoizaI•diren antoaketa
h&etan
Ieku berexi bat izan dugu, Baztango izena ohorez
vetal daukute!arik. Martxoaren •15-an Donostia-ko Herriko
Etxeko Sala. Nausan, Nafarroako Dantzari Elkartearen Zu
zenda1
den Patxí Arraras. jaunak Baztanl buruz hItzegn
zuen, denbora berean Arlzkun-go rnútiklantzariek
saio eder
bat egin zut&arik.
Patx! Arraras Jau,,ak Baztango Ibarraren guzetaz rnnt
zatu ztzakun, hernengo herretz, ohturetaz eta dantzetaz.
Lehenagoko denboretan egiten zituzten eztaíetaz eta beren

zangoen gañan hobeki egoten duk=
higarren
basoak edaten ari ziielarik
Pordolnek

Eta
erraten
dio Batzabali:
‘
=1k etxean izailgo duk zinger-inagra, ea?
Batzabalek:
=Bai=
Pordoinek:
=Zezenari aukatik Iota behar dtok ziuger
..niagra liori eta ikuaiko du nok awtoitak
uziko duten
Eeaenaren
azazkala bakeau=
.
MIRENAINGERU LARRALDE 9 uírte

ARLKTJN-GO
. ESKOLAKOA

Bigarren

Lehendakarl

den

Heritachel

jauna datorren udarako «Udako [Jnibertsldatea,
ari da prestatzen

Baionako

edo Donibane

delako

Lohl»zuneko

Li-

zeoan egiteko. Haritachelar jáunak dionea Frantzl aldeko Agin
tarjen laguntza guziak eta baimenak lortuak dauzka dena on
gi bailo ongl egiteko. 4Udako Unibertaidatea» honek Euskai
Akademiareñ babesa Izanen du.
Erabili behar dltuzten galak hauek dira: Enskal Literatura,
Llnguistlka, Koudaira, Geografia, jUzogra1ia, Matezuatika eta
7lentzlak.
Oraindik ea dakigu zein egunetan Izanen da, Balonan lastekotan Uztailbren azken egunetan edo Abuztuaren lehengo

xehetasun guzektn garblld aderazlaz. Halo famatuak ohi
ziren .‘toiak. eta ezta hoeltan. Baztan-en egiten ziren eataetan, zer ohiturak izatn zirei eta nolakó beata ederra
agiten zftuzten. Arraras Jauna Baztango dantzetaz ere auffltz
mintzazu zitzakun, Mutik.dantzak daukan nortasunari buruz
eta bal irri-dantzak ere zein jostakinak diren ederk adie

Donostia-ko

Cre

.

deslatzen

Euskaltzaindiaren

dut bam

Pordoinek: ,=Lrtzak zezena etxean eta pagatzen balin
baditu.k bi baso ardo Dolatxean1 hek edan aten
erzauo
dat

egiten jarraikitzeko

har

erremedióa etxOau baduk

=‘Zer erremedk

aurrean

Udako «EuskalUniberisidadea»

Egun batee Martin Batzabalekoa bazabilen zezana paeeatzen, maingu eta maingu zezena.
Martin Pordoin gizon trastea han pasataen ada galdetu ajan:
=Zer paatzen
aulo zezen horri?
ta
Martin atzaba1ekoak
erraten dlo
=Azazkala
arrotnñalç laten diokatek=

=Horreu

sortu.»zan. Orain bern

da eta GERO hemendik

Bara azken llburua bidaltzean, hau da ITSASOA 1JR-BAZTER LUZEA DA Mikel Ugalde’rena, agiri bat artu dugu hau
esaflez: 4GERO taldea novtauk osatzen duguu jakin arazi jjau
giz gura liburak ouartzen dituzun horri. Hona hemen izenak:
Jose M Arasialda, Miren lone Azurza, .Iulen Lizñndia, Iñaki
Larrañaga, Mikel Atxaga, Anton Artamendi, Angel Lertxundl.
Mar! Karmen Garmendia, Gorka Kniirr, Xabier Lete eta Ugal’
de. Ikusi dezakegu.uez, GERO taldea leheugo ETOR bera da,
berrltze batzuekin. Berritze horiek, batetik kanpoan estudiat
zen ar! diren batzueis zuloa betetzeko, eta bestetik taldea biri
biltzeko, egin ditugu, baina guzia lehengo talde berak erabaki du.. .»
Euckeran alde eta euskal literaturaren alde lehen bezala

KONTUA

Batzamalek:

hori aldatu

Sal-la den ETOR de-

da.

JOXE MAR! MENTA 12 urte.
Arizkun-go Eskalakoa

Pordoinek:

delakoaren

ritzana euskal libunuak argitaratzeko

,ak lnen duzun hoberena da, heken ondoan. uztea

.

.

«El Menaajero»

egunétan

ncta dugu ospatuko

dela, bño

Donlbane

Lohtzuneko

Lizeoan agiten baldin bada Abuztuaren azken egunák edo Ira!
laren

raziaz.

lehen egunak izanen cUra egokienak.
Azken berriak iaklnen gainean egon bezin laister

emanen

ditugu»

Arizkundarrek, Sagar-dantza, Bizker-dantza (purdi-dantza)
eta Tellerin erakutsi zftuzten. Patx Arraras-en solasaldia
guziZ jakingarria, ez ginazkigun gauzak ederki agertu zlzki
gularik. Haren ohoretan esku-zarta ederrak jo zftuzten. Gure
dantzarlen ekinaidia ere denen gogokoa eta ikusliarrek beren bozkarioa ongi eta bero-beroagertu zut&arik.
Berriz ere Baztango mutiklantzak Donostia-ko bid adarrean erakutsi ditugu eta egia erran, egnkizun . horrek boz
karioz betetzen gaitu.
Zorionak .Goza1di’. Elkartearl. PatXI Arraras latinan eta
goraintzlak gu ikustera etorrJ ziren guzierL
M. IZETA

Ipar EuskalNerrikoeuskalpoeiak

Michel Labeguerie
mediku, euska!tzale
eta Ipar Eiiskai
Herr! aldetik isanikako Diputadu famatuaren semeak euske
raz kantatutako dlska bat atera berN du NAFARRA dii bere
izena.

Eneko

Labeguerie

gazteak

abots ozena, giarrez,

eta su!

kantatzen dii.
Beste mugas baste sideko euskal poeta bat Eñaut
mandE
disko bern bat atera du ZUTIK deitzen
Ukj

Etsaniendi’rekln

hirugarren

kantarl

agertzen

raiga:

BI dlsko hauek ederrak dlra benetan

Etxa
dena.
Larra Ida.

IKUSL

BARCELONA’tik

AHTZEA
NAPAOH

EUSKERA

.

Gaur oraidik noiz Beínka
Naparroa’ko aklizkariak artza
ron batek Erronkar’ko aetal
deten ondamendi aun d 1a k
eghi ditula esaten digute. Ar
tá gure artean gaizki ikusia
izaki.
.

.

Oraindala gutxl Frantzia’n
liburu eder bat agertu da sartaideko Aunamendi’ko Artzei
buruz egiña; egillearen izena
F. Merlet da. Gizon jakintsu
su, artzaren ondotik Naparroa ta Aragoi’ko mugetan
barna ibifli da. Bertatik bartara ikusi nal zuan eta nola
bizitaen zan jakin. Ikustea ta
nun bizi san jakitea, illabete
asko mendian egotea kosta
zaizkio. Pixkanakaartzarenaz
tarnak billatzeko zer egin asmatu da. Geroxeago maite
ditun janariak ekarri dizkio. Be
ti ixilka ibilli da. Artzak oso»
gutxi bear bai du iges égite
ka ta ezkutatzeko. Bizpairu
Urtearen buruz, azkenean be.
rri asko jakin ditu. Oso basa
. bara ederra bezela agertzen
digu; buru onekoa, argia, oroi
man aundikoa, bakardade zalea, paketsua, izkutuanbizi dana Ikusten da bizidun eder

bat dala ta oso kalte gutxi
agiten duna. Gaur oso toki
basatietan bizi da. Oso goran
dauden
mendi lepoak atse
gin zaizkio. Gura basoko pix
tietan ederrena degu, baiñan
osó bakan. Era bat baztertu
dute. Gura gizoñ jator• onek,
artza babestea
ta zabaltaen
laguntzea
bere liburuan.
eskatzen digu. Izadia gizona
ren bearrezko ingurua ornen
da ta riolakoa dan jakiteak
eta ezagutzeak pozik aundie
na ematen ornen dio ta osa
ornen da. Izadia gordetze ta
babesteakin gizarteakasko ira
basten ornen du Ala dio berak. Gaiñera gizonari ta bere
ondasunei ea diela bestelako
gaitzik egiten Gose gorriakiñ
edo bere burua gaiziki ikusi
ezkero, orduan bakarrik beldurgarria ornen da. Berez ez
du aragirik jaten. Bere egu
neroko lanaria bestela biltzen
du. Batez ere landare asko
jatee ditu, zañak aziak,basoko
arnariak, gaztañak. urrak, in
txaurrak, basakaranak, marrubiak. Ximaurriak oso atse
gin zaizkio, Amurraiaere bai,
uretan arrapatzen du Busti

aldiak artzea maite’ du. Eztla
billatzen gogotik alegintzen da.
Aher. usteklutakoak dauzka
ten arrak pozik Jaten ditu.
Gauza guzti oietatik basoan
naikoa biltzen du Neguan berriz, basopetan orbelaz kabia
egin ondoren, lo lasai.eglten
du.
Esaten dígunez, Xibero te
Biarno’n be ornen daude 25’
ten bat artza. Ori Fractal aldetik. Oien erdiak Espaiñia aldetik berriz.
Frantal aideko mendi salha aundi oil, Estaduak be,.
gain artu du, dagon izadi berexia al dan obekiena zaintze
ko. Artzaren eizea galerazia
dago Orain,artzen bat kaltea
egiten ari dala ikusi ezkero,
bereala iltzen ornen dute. Gal
ñerakoan ondo babestuak dau
de ta elztariak zerbalt egin
ezkero zigortuak
Auñamendi’ko ortan, Na
parroak ikaragarrizkotokl ba
satiak eta ederrak dauz k a.
Orain dala gutxi ikusi ditugu,
Larre izenekoak,tokiak bal bel
durgarriak. Alotan »srtza alka.
te. An lasal dabil. Jakiña, oso
gutxi daude, askonaz bi. En-

Larra Erronkari’n
tatni degu toki eder guztl olek
babestu
te bere gain arta.kotan Diputazioadabillela. Beion diela. Orain arte mendi
zoko oiek gaizkl ikusiak zeu
den; glzonak etzien arreraonik
agiten. Gaur harria bara ame
tse te atsedena, Naparroak
bere gain artzen ditula, balta

zalntzen ere. Artza babestu
nal du.
Orduan bel konttiratuko»ql.
ñakela Izadia zeiñen gauza
ederra eta aberatsa dan. Ba.
soko blzldunak ez dlra »desa
giteko. glzonarentzat baizík.
Artzaen bizltza bertan azter
tu dezakeguia, zelñen ederra

dan Izaiiaoartuko gera.
Euskaldunok eSan dezake
gu, artzak be ditugula Nsparroan. Larra lzeneáo Auñemendiko »tokl basaira Joan
ezkero ba dakigu a’go alka
tea artza dala. Ageitu bear
diogu zor zalon begiramena.
LATXAGA

California’ko
euskal
Aldiikar
»

:—.

tean

Berrien
segida
LVIII

.
Arratsaldeko

ordu bata da. Barzelona’ko akeitetxe ba
eguna da, ta ernendik, »jaiegun
bezela, mil1o bat gizon-emakume landara irten

nago» Jose Deunaren

guzietan
dfra

tlkoa eta goftrkoa (olea), sukar, eztul eta
hats-eskaz (hatsa laburra edo disnea), erremedio horrek denak garaitaen ditu Gauza
belios, mirakuIos eta xoragarrl han, Doktor
DOLHEGUV-sL1ninent deltzen da.’.
. .Hernendik
4ekora (goiti) eriek non berta
jo, jeklnen dute!!.

Eres! ederra entzutén
da. Napolitana
dirudi. Geldi
geldi bero goxo zenbai.tek nere gorputza menperatzen
dii
ta ontatik nere gogora igarotzen da. Bat-batean irudime
na egan azi da; Ontan, nik, ateegin auridia artuz gañera.
. oroipen zabaI-zabila
erdiesten
dut. Euskai . Her:i osoaz
lendik oroitzen naiz: leben leinua dakusat eta onen cernes
entzuten
dut: EUSKERA.
Lehen
leunua ugaitzen
eta
ETJSKERA Euskal Herriko
lur osoan zabaltzen da. Au
poza! Gure rnuntzo, gure ele, gura ECSKERA,
Euskal
Herriaren
gogoa, azitu da.
Mendi,
aran, zelai, un
te herri guzietan bakarrtk
EUSKERA
entauten dut. Amar milla urtez gure Jainito,
Basajaun,
eta sorgiflen Lzkuntza, gure acaben hiotz.ean bi
si izan zan. Beste izkuntzak jaiotzen eta lltzen dira. Gurea

erta iltzen, betikoa da-ta. Bein ere ezta jiko, guk bat ba
dugu. Zeruan itz egingo dugula ere uste dut.
Orain berrean urte ea dakite euskeraz nere herrial’.
Beraz. iere gurasoak (G. b.) etzekiten. Aspaldititik Barzelona’ll bizi naiz eta dakidaua, nerez, ikas! dut amen.
eglña, guztiok egin dezákegn. Analak, zorionekoak izan
un! baduzue, euskeraz Ita egin, ldatzi eta bizi zaitezte.
EUSKERAK

biotra

goratzen eta hlaitzen du. Gure gogoa
da Onek urritasun eta aaperralditik
jara-

ren askatasuna
giten galtu. Etiskaidunak
bunua zorionekotzat
barman
delakoz.

dauka,

jakffiez elegiten duenean, bere
zorlontasunarffn
iturria gura

Anaiak, halaxe da, ikertu
sikp duzue.
AGUR

ADIXKIDEAK!
Olza. (73-3-19)
(Kasekado herrlan sortua)

ezazute ta hola dala lku

TEHACHAPl-ko
B.ERRIA. .— Juan den
astean DARWIN-etikylnak (etorriak), hemen
ab-en Domingo ETOHARRENeta Pedro ET
CHEPARE. Domingok bere negozlo guziak,
b’ere mutil on batek ongui antolat&xrlkotraniantu. Nahiz rnutli ano kario duen, baten
Izate pagatren du, bara ez denazguero lan
guzier egulteko kapablo..
»
EUSKALHERRIA-1893
eboztuaren 4-garren
nurnerotik.

Joan den mrideko LOS ANGELES-eko.
alpatu Aldizkaritik, zenbait zatiño ekertzen
ditugu berriz ere. Goytino jaunaren idaz.tan
keraren erakusgarri,berezlki.
SAN DIEGO-ko b»errlak: Paul Poucabory
fraritzes batek Joan den ortzegunean bara
burua hi! du, arratzego 9 orenetarn, gura
herriko (San Diego). Laugarren karrikan. S
zamabata batekin Iepoa moztu du ahai bezairi

berna. Kózinera zn, 58 urte. zituen eta LOS
ANGELES-»etarlk, berrUdtan hunat yllia (eta
aria). Botoila bataguardient gorputzaren en-

riute, erdl hustua; huntarik
ageri da ezduela egarriak hiL’.
OROTAKOBOTII(A
A. »DOLHEGUY
edo hebekiago Doktor DOLHEGUY, zónbait denbora huntan gura srtoan dugu. Sandiego.rat ylu (ea) gueroztik
Orras sendatu da eta arindu. Hemen. (San
doan

herritarrik ez da guelago hilen, Doktora heman den denhora.
.
‘.Erremedlo hortaz eritasun guzlak sendatuak dire: sabeIko eta buruko mine, behel

.CONGRESS-a. — Heldu den astelehe
nean COFtGRESS-aWashington-en bi»ldukoda
zobeit legue berrien eguiteko. Kestione prin
zipalena, Aduanako legueen kanbiatzea Iranen da. Mc Kunley Bili deitzen den I»eguea,
dena urratua izaneri da eta legue ho$srl
kanbiamendu handiak eguinen dituzte. í1a
(artilea),

klasa

librean

emana

izanen

da,

erran» nahi baitu, kanpoko ileak ezduela sart
zeko dretxorik pagatu beharko’.
•Bertae artikulo franko. klasa beran erarrlak Izanen dira eta beharba (da) orduan

negozioak hobekixago joari»en. Asta hortan,
goait gaude (asperean) zoin eldetik heldu
den alzea ikusteko. Norat nahi it;ulikan ere,
erda nehondik berni enik heldu. Eta gura
Admi»nistrazion»e demokrat

hunek, ezdugu us

te done onlk eguinen duen gura Erresuma

atxéman

Diego) erremedio baten egulteko sekretua
erosi du eta hemendik Iekora (goitl) gura

Segur naiz apur batez ezdela berna belpeka ari ko, Erreguearekln bedaren’.

HAN-HEMNKA.
—
PORTUGAL-ekoerregaas gizon azkarra Izan bebar da, depexen

(berrien) erabera bederen. Egun hautan berar,

don

CARLOS Lieboako

karrika

batean

pasaiatzen zen, baker bakarra. Bet-betan, bI
guizon Joka ari di»rela ohartaen da eta hur
bildu

ondoan,

batek

bertzea

nubñl batekin

liii nahi duela ikusten du. Erregueak misera
blearen ondorat Jauzi egulten dii eta lotzon
da hiltzalearekln. Borroka erizan ondoan. don
CARLOS asesinoaz Jobetzen da eta gulzon
Trar bara Izietl
lt.zoildii.
»

rendako..

‘Hola hola heldu den etekzionetaralno beharko dugu Joan; eta orduan demokratak
sekulakotz zafratuak izanen dire eta Adminis
trazione errepuhiicakoarekin negozloak piztu
ko eta azkartukodire..
‘.Bainan ordu a-lino pazlenzlu hartu beberka dugu. . . eta horl da Jan bortitzena iranon. (luanahaurra); (Gero ere gal beretik
segituko dugu).
»
A. APAT-ETXEBARNE

