
nero  Alta  Jesulten  Sil-
zan  ørratsakleko  zazpie tan
euek-az  emanda3eo  Meza
emebee da.  Aurten  eta  ene-
k  Meza  honer,  oedorea n
Andre  Manaren  Loreen  otolt
zek  eeángo  dira.  Maiatzeko

 haue,i  aemoa  Jua n

)Q(lI  zenaren • pac;en n  te-
rl-ls.  zoneko  Eflzkflka r en
akie  izanen  da,   a&rnten A’ta
Seindu  haundi  en  harrek
ezagun  erazi  zuenekik  anar
urte  beteten  direlakoz.

((EUSKERA» Sanaren

garaileak: Sairuztetji

«GuA BILlA”,
EUSKERÁ l •  ERDERÁ
IZTEGIÁ. -  “VIDA
DEL HOMBRE”
GI2A  •BTZIA (Vida del  Hombre)  lzenbuniarekln,  239 orrai-.
detako  •uskeraerdera  Iztegi  eder  bat  du  ClpuzkoaKo  Al-
dara.diru-eteak  (bestela  deituar  Aurrezki  kutxak)  argita
ratu.  Sendakin  donostiarra  dugun  Carlos  GOENA  pralle
jeuitak,  neke  eta  lan  aundiko  Atlas  anatómico  bilingüe

.  delako  1*.gatudn  :Orgi.tra1fl  jaunen  laguntza
y.kin  .

VÁLVER.DE  Moidlztegiak  zinez  handioski  du  satlnpfi
per  dietiratean  Imprimatu.  Bigarren  zatian  (Aisatomi4rU-
41.k),  kolos-eko  apaingarri  asko  dakartzi,  Garrido  artta
teTen  •skukoak.  Ártzekodun  ere  gelditaen  da  Aldara•diru
eue  aipatua,  hain  eskuzabalik  ixuri  duen  laguntzarengatiK.
Tamal  •zinez, sos  heriek,  Ikastoletan  beharrezko  diren  beste

.  llburu*ka  bat  edo  bi  osatzeko,  ez baliatu  izatea.
.   Aurrera  jarraitu  gabe esan  dezagun,  médiku-espezlalista

bati  zoakon  arnets-iztegia  dela  hau,  eta  ez egiingo  Eskolate
gietako  Iztegi  arronta  bat  Hala  ere,  jenériko-itz  asko  ongi
moldatuak  dauclela  Iduri  zaigu,  bat  eta  anatomiako  ltz
parrasta  bat,  zuzen  emanak:  hala  nola  esófago  (estegorri),
antlconcepttvo  (ernal-eragozie)  ,  Bakteri  (a).,  Vasos  eangu1
eo$  (odoi-odiak),  comisura  labial  (ezpain-xoko),  Arteria
(zaingorri),  parótida  (parotis),  eta  beste  halako.

Baina  Izen  asko,  behar  batere  gabe  euskeratu  clituztela
gaude,  kuitur-iakuntzek  itzultzen  ez duten  bezála.  Altabada
aken  aldeko  eraskinean,  GOENAK  berak  dio:  . .  .Euskera,
beete  lzkuntza  landuen  antzera  jokatu  bearra  da. . .;  flan

d*,   greko-latinetik  erina  eta  sufijoak  enskeratnz.
Go  autoreak  jarraitzen  du:  . .  .Sendagile-izknntzan  erabil.
tren  diren  afttbat  ita  falta  dira ...  ;  baina  guk  uete  aendakirt
eirontek  (ez  espezialiatek)  erabiltzen  ez dituatela,  ez jakiii
ere,  lztegían  Bartu  diran  hainbeste  ltz.  Bat-aa,  autoreak
e’edlkatzen  duen  tankera,  eztu  segitzen.

Arriola  At*eterrak  ltzaurrean,  honela  dio ...  Liburu
hai  ezta  beinero  erreza  aldizka,  zail  ge—tatu da.  Gura  lkae
eta  Irakas-mailak,  beraz,  oraino  apalago  daudela  ajtortzeko,
eaglnuke  eraberik  • izan  behar.  Oroi  gaitezen  GALES-en,
eepertenzi&  luze  baten  ondotik,  bi-eletako  Eskoletan  eta

.  Uaeotan,  gal  batzu  (Matematlka,  Fisika,  Biologia,  etc.)  ea

.  diturtela  gales.ez  .splikatzen,  Z.  Argia-ko  idazie  batek  ere
aton  bezala;  fligiesez  baizlk;  galéa-izkuntzarendako  utriz,
Geogratia,  flistoria,  Literatura  eta  ErUsionea  galak  txolllk.

Bestela,  Izteglak  zuzen  osatzeko,  ekipoan  egin  behar
dira,  irakurle  franko  duten  idazie  gelenek  usatzeko  gisan
taxutuak.  Ez  dezagun  orain,  Larramendi  famatuaren  Iztegl

.  bitra  za1ako  bat  osatu,  apropos  erdaldunen  aorpegira
botatreco  egina:  euskaldunen  eta  ldazleen  usarlo-rako  bei
zik.  Oraikotz,  zienziako  ita  arronteenak  txollik  sartu  beliar
ko  dira  euskal  Iztegian  zozokerla  litzalte,  mintzazalleek
n.kei  • artuko  dituzten  ltzak,  asmatzen  aritzea.  .

Liburuaren  lehen  zatian,  grekotik  artutako  sufijo  batru
asahaen  ditu  autoreak;  bala  nola  Algia,  cardia,  Itis,  Hale,
cele,  baina  euskeratzean,  azken  a  kenduz,  izenak  farregarri
unten  ditu  (neuralgi,  takikardi,  izepatiti,  etc.) :  beate  la-
kuntzetan  (Frantzesek  ere  orain)  neuralgiá,  taki.kardi,
hepatitie,  etc.  esaten  dituztelarik.

    Batnaea bakarrik  hori;  euckaidun  idazie  gelenek  (Joan
den  mendeko  glputzek  ere  barne),  kasu  batzuetan,  a  orga
nikoa  baztertu  gabe  ldazten  dute;  . .  . nescacha  bat  ( ez nea
eaeh  bat),  egula  clertoa  da  (ez  egi  ziertoa),  spainia.co
(el  Espaini-co);  hala  Gregorio  ARRTJE-k  Hemen  denek
daklgu,  Errenderia,  Donostia,  esan  eta  idatzi  dela  oraintsu
*rtm,  kantak  dion  bezala:

Ira  . dainatxo  Dónostia-ko  /1  rretideriau  deudari  /1
(ea  Errenderin).  Orain  bertan  Barandiaran-ek  here  Ipuifie.
tan  dio:  . . «ansie  zaarreuari  (ez  wiai);  geo  anaie  gazteena

.  nakløa  of  geatu...  (ez  makil  ol. . .  )  ..  .ikusi  eban  neakatilia
bat;  penteatu  eban  neakatilia  arekin.  .  (ez neskatil  arekin.  ..)

...burdia  au  lagun  dabela. ..  (burdin  au  ,..ordezl.
Berdin  J.  Batista  Agirre  gipuzkoarrak.  . .;  Paradisuan

arbole  bat, . .  (ez  arbol bat)  . .  .bizitza  bat. . .  Au  da  egnia  bat
an.r•  sh1ste  edo  edeac.  . .  Iris  gauza  bear  ciran. , .  (ez  Ini

.  gauz.  . .  );  eta  hala  beste  idazie  on  guztiek.
Intestino  ciego  este  makur  esaten  dute,  baína  ez  este

ltsu.  Esclertiça  ezta  begi  zuri.ugoa; begiko  zuna  baiño;  zu
r*ngo*  clara  de  huevo,  da) .‘  Conducto de Faloplo. . .  de  Silvio,
Trompa  de  Esutaqulo,  itzultzeko,  ezta  ron  sufljoa  sartu
bebarrik  (Faliopi-ree,  Siivfreu  uh1de  Faloplo  ubidea,  bel-
sik.

Izcu  bitil  asko  asmatu  ditu  egileak ventrlculo  (sabelt.
te),  auricula  (sapallua),  lzkuntza  lancluek  egiten  ezduten
giran.

.     Bigarren  partean,  anatomlako  salleen  idliria  eta  apain
garri  ederrak  dakartzl.  Oro  har,  liburu  ederra  atera  dute,

;  t,cukunkl  moldatua  eta  apalndua,  eta  horrexengatik  goree
nen  blzienak  ditilate  eragileek  nierzl.

A.  Apat  Etxebaru.

tit  batzuk antoatu  zituen.  Ira
zíran:  Rata  «Iruña»  izan e-
koa,  erderaz,  gura  Iruñ.a’rl
doakion  gaia  arturik.  Reste
bat  «Erribera» zeritzana,  er
deraz  ererbai,  gura  egoakia
ko  Iurrei  buruzko  gala  Iza
nik;  eta  Iruigarrena  «Euske.’
ra»  izena  zuena.  Azkenekoa
euskeraz  zan, ehun roilla  pa-
zetakoa (1 00.000 pezeta).

IdazTeak  naFartarrak iz a e
behar  Izaten  ziren  .Euskera»
Sar  berezi  hontan  parte  ari
ahal  ¡zatekp.

Lrufie’ko  «Aurrezkl  Kutxaz
Munlzlpalak  EiislkaltzeindllaTi
(€uskal  Akademierfl.  Eus -

kal  SarI  honen Frttzlak eme-
teko  Mahlbunlkoak Izendatu
zetzan  eskatu  non.  Gure
Etska!  taaindiak  iau  Akade
mlku  bi  EuskaftzaIn, eta  bes-
te  birrokoa  (Balgorrikoa)  eta
EuskarIraiindiareri bigar r e e
Lebondakaria,  Von  San  Mar’
tic  Eitbarrekoa, EuskaiItrair
diaren  bdazkarla, Mariano
treta,  Elizondokoa  eta  Pedro
Diez  de  Ulzurrun  Irubakoa,
Leguntzalleak.

Euekel  Sari  hontara  zazpl
euskal  nafar  idaz!eak beren
lenak  bkiaPdú zltuzten.  Lanak
.holandesa.  d&ako  e h un
or4akletlk  gorako  • kizeraz
Izan  bailan Izan zlran.

Mahihwiikoen  Azken  Era-
baka  wneIako  moduan  ger
tatu  zan:

l.ehenblzlkoa,  eta  • Irabaz
talles:  Urdialn’go  Erretore
den  José  María  SatrsteguI
jatma  bere  «Ekaltza.  ¿zene
ko  Ianarangatik.  Honek  ehun
mlle  pezetako  Sari  Nagusa
bereganatu  du.

Bigarrena:  José  Angel  ¿rl-
garay  sendaUe  gaztea gera
itt  da  bere  «Euskera  eta  na
farroa»  dierirtzan lana  renga
tík.  Honek  Dir•u-sari  berezi
bat  Irabazi du.

Biel,  Satrustegi  eta  ¿rige-
rey  ¿agunel,  nere  gorearne
rnk-*ta  dHdntk  ‘-beroesi ‘i  k
biotzez!.
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NÁFAR-  IZKUNTZANORIllA
EUSKALERRIAIV

BARNA
«Malatzako Loreak»

euskeraz muían
IruSe$co ccomlsIon  de  Pee-

torM Vasca» delakoak  esaten
dIgtxie  irten  eta  ehen  biz
ko  Idlz  Irutlean  Ama  Sir-
gineri  .skeksdutako  •Maiat
zaleo  ¿orek.  euskeraz  eman

eta Irigaray jannak

Iruf’ieko  Aurrezk1  Kutxai’
t.Caje  de  Ahorros.  erderaz)
MurIzipalak  • bere  elMxn wke
sortu  zenetik  ospatzeko_Se-

AXULAR SAHIA
.  BEHARREZKO LAN BAT
Ekxe  batlan zagon  mutll  bat  eta  nausiak erran non  muti—

Man:
—Har  zezu  astee  eta  paratu  xalma  eta  alzkora eta  gen

bies  duzu ohianera agur Itei-a
Mutlliak  erran  zion nausiari:
—Eztakit  agur  iten.
Nausiak  erraten  dio:
—Zazi  ohianera eta  uyu egin  haniar  aldiz  i8eharra,  ‘3.

harra»,  «Beharra».
MutiIIak  uyu  egin  du  hamar  akllz  eta  ezta  storni  «Seha

rra.  Orduen  bera  asi  de  egurra  agiten,  in du  al  zen  bezala,
astua  kargatu du egurrez eta  etorri de etxera.

Etxera  etorri  zetaik nausi’ak erraten  dio:
—Etorri  da «Beharra»?
Mutiliak  erraten  dio:           .  .

—Ez  nausia neonek  egin dut.
Nausiak  erraten  dio:
—HORI DA  BEHARRA.

Sara  Luisa MENDIBURU
8  unte Erratzu-ko Eskolakoa

GAIXTAKINA ETA NEKAZARIA
Gau  bate  nekazari  batI  ebatsi  zioten  etxean  ruen  bego

rrtk  hoberena.  Gogoratu  zitzalcin  bertze  bat  erostea.  Joan
da  erostokira  eta  han  Ikusten  du  bere  behorra  eta  • arritu
zen.  Serehala  hantu eta  arran  zuen:

—Hau  nere behorra da, orai hiru egun  eraman  zataten.
Gaixtakinak  urbildu eta  aman zion:
—Gaizki  zaude  zuree  iduria  izango  da  bainan  unte  bat

huntan  begor  hau  nerea  da.  Berehala  nagusiak  begiak  estaH
diozka  eta  galdetu  zein  begla  duen  okerra.  Eta  gaixtaklnak
ez  lakinean erran dio ezkerra. Eta orduan labeak:

—Gezurra  diozu.
GaIxtakine.k:
—o bai eskuIa.  Zerbait enran behan te.
Orduen iabeak begiak agertu  ta.
—Ezagun da garbi ebatsl  duzula.  begor  hau ea  da  okerrs

ea  eskuñetik  eta  ez  ezkerretik. Etorri denak  eta  Ikusi egla
den  edo  ez,  nal  dut  nik  lakitia  hau  gaixtakin  bat  dele.
lende  guzla bildu z’en eta  uyuka hasi.

—Galdua zara, galdua zara.
Eta  gaixtakinak  itzuli behar  Izanzuen  begrra  bere  labea-1

eta  gaixtakeri  haren zorra  ordaindu.
J.  MIGEL IRIARTE

lo  urte  Arizkun-ko Eskolakoa

BERTSOLARIAK
Bertsolarlen  dohalnak  arrigarriak  . direla  ongi  asid  dakigu,  bertso  bat  moldatzea

guretzat  hain  zalla  zaiguna  gure  bertsolarientzat  eginkizun  errexa  da.  Hor  gabiltza
beti  bert.so1ariei  artean,  puntuak  eta  galak  hekendako  prestatzen  eta  bertso  bat  ezin
eginez  ez  bada  ongi  pentsatu  ta  ondoan  paperean  ldatzita.  Gure  eskualdean  Eus
kal-Herriko  bertze  ieku  guzietail  bezala  bada  bertsoendako  zaletasuna,  gure  euskaldun
jendeak  maite  ditu  bertsolariak.  Hortaz  gura  bertsolarl  bestak  behar  ginuzke  ongi
zaindu  eta  Jarraiki  hortan  etsitu  gabe.

Aurtengo  Malatzean  ere  aintzineko  ui-te  hoietan  bezala  bertsolarl  beata  bat  egla
gogo  dugu,  hortan  Jan koblari  on  ariko  direlarik.  J3ertoza1eak  jakin  dezazuten  erre-
flan  dauzuet  beata  hori  flizondo-ko  Antxttoneko  trlnketean  Irsanen dela,  Maiatzaren
27-aa  arratsaideko  bostak  aldian  eta  bilkura  hortan  ariko  direnak  Izango  direla:
LASARTE  XALBADOR  GORROTXATEGI  eta  IGARZABAL. Hiru  lehebizikoak  gura
herrten  aimitz  aldiz  en  izanak,  ospe  haundlko  bertsolarlak  eta  oso  ezagunak  eta
dexbora  berean  maltatuak  ere.  Igarzabal  gaztea  lenbiaiko  aldia  du  honara  etortzen
dala.  aunitz  famatzen  dute,  oso  ona  izan  behar  dii  eta  hortaz  jendeak  badu  horren
entzuteko  nahikeria.  Bertsolarl  beata  hau  Nafarroako  Dlputazioko  “Institución  Pnincipe
de  Viana”  rau  laguntzarekin  egiten  da  eta  hor  blltzen  dena  Elizondo-ko  Ikastolarako
izanen  da.  Hemen  behar  ditut  agertu  Mattin  eta  .Azpillaga-ren  arteko  bertso  salo  bat,
behln  bates  Elizondo-ko  Ántxitonean  eginak  1970-ko Maiatzaren  17-aiL

AZPILLAGA—Mattlnek  balI  griña  ben  du
MA-rTN—R1 pqbre  sortu  izan naiz  eta                    daklgu berak esanik;

geroztik  pobre gelditu,                        IfiOrk ez dio gorrotorlkan
jatekoa  ere  gutti  nuzen te               . horren  txikia izanlk;
hartako  ez naiz haunditu;                       atzó egindako diru plxarrak
zu,  Azpillaga, sostuna  zara,                     gaur nolatan  dauzkan  janik,

balaxe  zait  iduritu;                            honen semlak  ea  dute  honen
nl  puska  hobeki bizi nltake                      dime gastatzen lanik.
zure  diruak banitu.

MAITíN.—Belñe dirurik ezpaltu górd.
AZPII.AGA.—Bañan zuk,  Mattin,  arren  atzazu            Mattln bIzi den etxlak,

eskatu  horrelakorik;                    hoi’taz ohartu  dlra aspak*
gizon  txikia  zara,  legia.                semeak eta  bertzlak;
balna ez dago flakorik;                  rilk beti  aise  Iretal ditut
gizen  txikiak  laten  ere  ez  chi            lai*tlk irabaziak,
le  gastatzen  dirurik;                    eta errexki  kontatu ditut
len  daukanakin  ik eskidaukak            nik nene eltak utziek.
te  za duk behar besterik.

A2PíLLÁGA,—Glzon behartsu  deabrusko  hau
MA1TIN.—Nl eskoíetan  enaiz Iblil                         bet! ari da tentatzen,

gauza airiitz ikasteko,       .                te Iseke bat asmatutzen  du
eta  gomera suertenlk ez                         ez dudala gastatzen;
Izan nik aberasteko.                          piIIeak eta  monja guztlak
Borondaterik  be ote  duk 1k                      tOfleflgana eskatzen,
plxkat  neri partitzeko?                         nik lanik asko  bazeduklat
Karitatea  egin  behar duk                       pobre guztiak mant,entzen.
zerua irabazteko.

MA1TlN—Gure aberatsa oral juan zuku
AZPILLAGA.—NIk diru  asko  ta  diru  gabe              pralle te mojetaraino,

.          dago onen  bobtxikua,                   nik barniz dotrlnan  Ikasi dut
baina  aberats  batena  baino               holetarlk egundaino,
lelago  du burua;                      kaarnelu bat orratz-zIlotlk
milla  pezeta  dan bezelaxe                Pasako deJa alamo,
estimatzen  du durua,                  U bezalako  aberatsen  bat
pobre  am ondo  bizi dan batek            reruko atoan  baleo.
zertarako  dik.d.irua?.    .      .  AZPíLLAGA.—Zerijko aten  horren  errexa

tATT1N.—Nl beti  holaIbiltzen  bainaiz                      dala al zak Iruritu?
aberatsaren  tentatzen,                         horrek al baJa patarrarekln
eberatsa  hobeki daglla                        bere muturra  garbitu,
batere  ez dut  pentsatzen;                       lñOrk amaten  dlzkan  guztlak
dutan  apurra  parrandeo  bali                     berela zurrupatze  Itu,
gostura  baitut  gastajzen,                       aikolizatua lya liii rae
etahau  berrlzetxa-zoan  .         .   díruak bal.itu.
baré  dlruen  kontatzen      .M.  ¡25TA

ftWJ

BEDAUX
SEt[((ION DE PERSONAL

Impurtautu emprisa
illternaciElnal ile

Calefacciun Electrica
precisa

Deleqado Regiooa! de Veutas
Para  la  Zona  de  Norte-Centro  (Palencia,  Burgos,  Alava

Logrollo  y  Navarra).

FUNCIONES:
Desarrollar  la  red  comercial,  impulsar  y  cohtro
lar  los  resultados,  con  responsabilidad  y  pro-
yección.

SE DESEA:
—  Profesional  de  altura  con  sólida  formación  básica

y  de  Marketlng.
—  Experiencia  e  introducción  en  el  mercado  de

calefacción  eléctrica  y/o  electrodomésticos.
—  Aptitud  y  dedicación  para  desarrollar  la  red  ce-

mercial,  impulsarla  y  controlar  resultados.

SE OFRECE:
—  Integración  en  empresa  dinámica  con  amplios

programas  de  Investigación  de  nuevos  productos.
—  Puesto  de  responsabilidad  con  proyéccién  futura.
—  Formación  específica  a  cargo  de  la  empresa.
—  Remuneración  base  de  negociación  300.000  pta.

Escribir  de  puño  y  letra,  detallando  historial  personal  y
profesional  e  indicando  teléfono  de  contacte  y  referencia  a:

BEDAUX ESPAÑOLA, 5. A.
Referencia  JF.  fi.  384
Avda.  Generalísimo,  30
MADRID —16
Empresa  encargada  de

cubeslario  .  tu  napanoa

la  selección.
(Ref.  NaL  10.753)

Dnak  ira  daklgu  E  Etxe.
mendi  Ipar  Euskalerri k o
abeslari  onenetakoa  degula.
Aako  abestutzen  du  ta  oso
ongi.  Poza  en  pozik  alboeta
ko  egunotan  bere  azkeneko
abestiak  entzue  nituan.  Ezin
aztu  te  beiarritik  ezin  kenciu
.iOtsagabia»  lzenekoa. N e-..
gar  ginoan  entaun  dufeneti-  1
kan  mingarriena.  Entzutera.
koan  negar  egiin bear.  Jere
mise  ¡garlearan  maíllakoak
ditugu.  Izarla alaxeKoa  ere
Napa  roa’e  dagon  errIni  po-.j
litenetako  bat.  Gala  berriz
onda  eukeratua;  Otsagabma’n
gentatutakoa  negargarria  bel
da;  Saraitsu’ko  biotzean  aus
kani  arnesa  era  bat  galtzen.

lruña’n  abeeti  en  agertu
nian  napartar  gurtiel,  negar
egin  bear.  Azkonaren  ant-
zera  biotza  urralzen  bel  du.
Biotza  urraturik  lertu  egin
bear.

Orain  Itren  eldetl’k,  kezka
nagusiek  agertu  nal  ditut.
Esa,  bear;  Etxamen d ¿ k ,

gaurko. N.aparroa ez dula era-
guttzen.  Sane  lIz oiek  ea dute
egla  eitortzen.

Otsagabla’ko  gala  alaxekoa
da,  baiñan  zergatik  Naparroa
rekin  nastu?.  Zergatik  biek  
hateanagertu?.             .,-   -‘--.-.---.-----••

Ge-ir  Naparroa’n  arkitzen    dana  esan:  «Baiñan  primada-    pari’o&ko  legeak  zuzentzen    da  ustu  oreindik..  Ezin  ustu

deguna,  ez  da  be$e  euskal-    rarik  Naparroan  ez  eldu»  Ur-    dutela  bizi.  Ipar  Euskaide  -    ere,  aberatsanetako  bat  bel

kietan  ikusteri.  Gaizki  mint-    blídu  zaftez  Iruña’ra,  begiak    rrian  nai  lukete  gogotik  baste    da.  Zergatik  Etxamendik  Ira-

zo  ba  bara,  zuzendu.           . zabaíik  ikus;  eunka  aur  ikas-    aínbeste  ta  Naparroan  gaur    bazten.

-          toletara,  mi’IiIeka  txistularl    dagon  giroa  euki.  Ortarako      Etxamendik  egin  dezakena
-  icNapai’roa  ,a,  rotzturikan»  .   gazte,  dantzariak  muItzok  e.    lana  asko  egin  bear,  alajaña;    da,  Iegiak  zabalik  dituila,  Na

dio  Etx  m.enuh.  ,  Naparroa     Nara’ko  agintariak  bara    ta  ez  mingañarekin  bakarrik.    parroa’ko  giroa  ikustera  un-

oso  otru  gorue  ‘:   ar-    gain  íkasto4ak  erizan  dituz-    Dakiguna  da,  naparra  Napa-    blidu  ta  orduan  baste  abes

nasa.  teus  gaur  iputazIoa    tale;  artzen,  lndaren,  zt-    rroa’ren  elda  bati  gartsu  jo-    ti  bern  bat  egin.  Ba  dakit

daaukon  nonitasuna,  ematen    portzen.  Berreun  blztanleko    katzen  dala.  Gaiñera  Napa-    beata  aLdetik  Diputealoa  te

 i.srratsar.   esiiz,    erriak  be  ditugu  beren  lkaa    rsuak  bere  bkiea  artzena-    eliza  Otsagm’ko  euskera  ben

,ere  i,uruaren   ,.a,ai  o    tólekin.  Nun  beste  ainbeste    koan,  bigote  beátxakin  edo    piztu  calan  dapbilrFzala.  Giza

Neparroa  ren  alda  beti  jo-    uskalarrian1  Diiutazio  a  k    txapal  gonrlarekíri  asmatu  dii    seme  askok  aztutzen  dutene

katzen  en  da.  Orain  Napa-    bara  eldizkaria  euskeraz  ba-    te  bereanl  eutsi  dio.  Eucke-    da,  Narroak  dauzkan  esku

rroa  ka  isge  zarren  Ide;  be-    karrik  egiíia  ba  daimke  te  ut-    lerniko  itxaropena,  alderdi    bideak,  beren  aldetik  enniak

tl  bara  n?rtasuna.ri  asko  be-     banatzan  diana  euskal    askotik  te  agertuko  ditugu    berdifiak  dituztela.  Askatasu

giratzen  diola.                   guz.tiei.  Nola  esan  lei-    bara  garain,  Naparroari  dau-   .  nak  bere  mugak  izaki.

.Arrotzturikan»,  nundik?  .    ke  ein  arin,  «Bajean  prima-    kagu.                             O.rregatik Otsagl  abestie-

Naparrak  napar  zaletasuoa    derarik  Naparroarat  ez  eldu»      Lizaso  enrie  salde»,  ori    ron  doñua,  zoragarnia;  bal

odolean  gorririk  daramakite,    Orain  beste  euskalkie  fa  n    ez  da  egia.  Lizaso  erria  ez    ñan  Itzak  zuzendu  te.  .  .  abeto

nal  dezuten  rnuiurrekoak  gal-    ezin  dana  egin,  naparrak  Na-    dute  beiñere  salgal  jarri  ta    esan.

fiera.  Baste  gauza  bat  ezin    porroan  egie  dezakete;  Na-    ea  dute  beiñere  eahdu  te  es                    LATXAGA

R  FRIGORIFICOS
1  ARMARIOS

CONGELADORES
.  ARCONES

DE  CONGELACION
Y  además, los sensacionales
modelos LINDE LD 18/23 y
LDS  16118.  con dos compresores
y dos termostatos independientes,
Que combinan en un solo aparato
frigorífico y congelador.


