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Xbeoa,  e’uskM zazpi prablntzietatik txikie
ia  degu, bairian kultura saillan ez  orregatik
txiroena,  aberatsanetakoa baizlk.  Pastorela,
,tziria  garaiko antzorkl zarra ementxe bak
rtk  egiten dute.

JorraUlaren  29an,  AIay  lzeneko  errian,
egn  dute  azkena. Egun au,  aundia izan da
Euskaleriiiareiitzat,  aundienetako bat.  Berriz
eeargo  ntke,  lasa’i  asko,  zerbait  gertazen
en  zaigula gura  Xiberoa’n.  Esnatu zaigu te
bara nortawnaren konzienzia sortzen en  zaio.
Egun  ontan ndar  aundi bat  agertu da  Xibe
roa’n.  Joan can urtean, Maskaradak ikustera
koan,  esaten  nuan,  Xibero’ko euskal  norta
surte  esnatu zla.  aur  berriz  Pastorala ikusi
oncjorean esango nuke, Xibero-a’n euskal  in
dar  bat sortzen en  dala. Zergatik ori?.  Lenen
go  Pasteria,  .Ch’iquito de  Cambo,  Maule’n
lkuei  nuen. An  oartu  rintzan  len-engo aldiz
zar  an  Pastotala bat.  Alaitasuna  ta  gogo
oea agertzen zuten mutillak. Ango enparantza
ederra  erdizka  beta  zan.  Urrengo Pastorela
lkusten  Uigi’n  giñn.  Udara zan  ta  arrotz
asko  zeuden. Esan genezakean, arrotzentzat
egiña  zata.  Aurten  berriz,  toki  danak beta
ziran,  arrotzik  etz’egoen, euskaldunez beterik
arkitu  genuen. Glizasame askok  zutik  egon
bear.  Xiberoa’ra Pastorela ikustera, egoalde
ko euskakunak erruz joan ziran.

Antzerkle  ondo  antoletua zegoen. Ikusten
zan  lana aundiia egin  zutela.  J’antziak danak
berrlak.  Etziran  nolanai moldatu.  Ura  dana,
Alzai’ko  gazten  tana  zan.  Indargillea  berriz
bertako apeza argie te euiskalzale jatorra.

Ezin  aztu  berriz, erri  ontako  euskalzalete
&reak  Iraun  ba  Ju,  zor  aundiek  ditula,
Jauregiberrí  anderearekin; auxe  degu  gure
Euskherriko  Amatxi.  Larogeita  bost  urteko
anclare au,  la egunerO aurreni euskera amate-
re  etortzen zan. Berari esker  bertako gazten
ezpañetan  bizirik  diego  gure  izkuntz  zarra
ta  gaur  bere  ikasia  gazte oiek  euskalzaleak
dttugu.  Erri  ontako  neska bat  da,  Maule’ko
ikastolaren  Jenengo andereñoa. Emengo gaz
teak  Joan dan  udaran,  Putxulu  apaizareki-n

euska-1 kulturari.  buruz len atierra  egin zuten.
Nabari da indar bertia

Pastoralaren  egil’lea  elpat’u  bearra  degu.;
Pierre  Bordazarre, .Etxaun.,  txiularl  trebea
ta  Pastoralen ldaZlea. Baserritarra da ta  errl
ko  gizona, Iruerrlko  eemea. Agur  Xiberoa’
danek  ezagutzen degun abestie,  berak eiña
da.

Or.aln arte  baste Pastorletan,  galari  ondo
jarraitzeko,  papertxo  batzuek  amaten  zizki
guten.  Aurten  beiirlz,  liburu  baten antzekoe
emari  dg,ite,  oso apaiña te  ando argitarutua,
ziberotarrez tdatia,  erderaz ta  frantaesez ltxu
ha.

Antxokl  gaiie&i,  txiruia  jotaen,  gura  Et
xau-n poz-arekin ezin egonik, begiak dirdiratsu,
iku-sten nuen. Egun ontan, miil!laka gizaseme
bere  Pastorela ikustera etortiiak eurrean zitu
la,  nal  te  naiez, Xibeiioak ledar  aundi  bat
artzefl  zula, altortu  bear. Te xiberotarrentzat,
Etxaun iturri biz  bat izaki.

Guk  atsa:lde zoragerri  bat  Igaro  genuea,
giroa  elaxekoa zako,  balta  ere Xiberoa zuz
pertz-efl dijoakigulako.

Gaur  euskakiunak- be daki  zer dat  Pastora-
la,  antzerki zarra, olerkia,  abestia ta  dantza.
Aurtengo  gala  berriz,  Naparroa’koa; gure
Santxo  Azkarraren  bizitza.  Edastiari  buruz
egiten  dttuzte  utsune gaFlantak; S-antxo Azka
rra  ta  Santxo  Abarka  alkarrekin  agertzen
dizkigute.  Qn  dena erriari  bost  ajola.  Eus-kal
giroa  nabarmen-tzen zan eta gizon baten kez
kak  agertzen, ene ta  txarra  bere  bizian  be-
reixten  aleginzen  zalarik,  nabarmentzen. G-i
zon soillarantzat naikoa.

Gizaldi  ta - gizaidietan, Xtberoa n,  Pastora-
lak,  erri  kultura  sendotu dute te  euskal flor-
tasuna  agertzen lagundu. Ortxen  iandu  dute
izkuntza.  Izkuntzari buruz Pastorla  Xiberoa’n
iturri  berexi bat izan da.

Orrelako  gauza ederre-n b-itartez beren  Iz
kuntza te noi-tasunari eutsi dicte.

Gura  txalo  beroenak, Alzako  errlari  te
Etxaun gizon argiari.

LATXAGA

hur  eta  ezagutuak igorrl,  Es.
kualherria  abel  bezenbat fe
goratuko  duten guizonak.

.Errepub4ika  Frantalan, on
gui  segwurik  yarria  da,  eta
Gobernarnendua ontuko  du
ten  guizon  batzu,  P-ariserat
igortzea  da,  bozemalie  gu.
z  1 e n  eginbidrea.  Deputatu
guela,  gulizon xuxena  baldin
bede,  herriko  sinesteak
errespetatzeinl  dituena,  erli
sionea  ohoratuz, zer  importa
du  gorria  edo  xurla  izanik
ere?

.Segurki  ezdugu arran  re-
hl,  behar  direla  bozak  nola
nahika  eman, heltzen den  lo-
enes  edo Piarrea-tzar zenda
tuz.  Ez, ezdugu hola  pens-at
zen!  Bainañ  bozemaileak
oroituko  dina, noizpait Gober
nmenduaren  ganik  zenbet
fagore  beharko dutela behar
bada,  eta fagore horiek erre-
xago  erd!etsiko  direla,  Go-
bernamenduaren  kontra  ya-
rrlrak ez direri  Deputatuen ga
nik.  Ezda Doktor  izan behar
presuna  bat  gauza xinp!-e ho
rren  konprenitzeko 1

 .Gure  Eskualh-erriko herri
ter  ainitzek  uste  drute, Erre-
publika  berenaz  Goberna
mendu  tzarra  dela  eta  erli
sionearen  etsaia.  Bainan be-
di-re  uruski  Errepublika onakl
Hura  hemen  gure  Erresu
man  dugun  gobernamendue;
denek  libertate  osos  dugu;
eliizarat  Joan nahi duena lib-ro
da.  Gure  Artxapezpiku, apez
piku  eta epezak denak. Erre-
publikanoak dire  eta  eztoke
te  deusetan Gtbernarnendua
r€n  kanbioa ikusi nahi.

.Leguearen  aitzinean de-
nak  igual  gara;  gura enplea
tu  guziak guk deitzen ditugu
(zendratzen  e t a  autatzen),
Piesidentaren  ganik  has z,
eta  ez guirelarik  ofiziale (en
pleatu)  batez  konient,  cedo-
ko  bozemaitetan  (Elekzlone
tan)  promenatzara  igortzen

Síoux  lridioek munduan sortu  birle  doten
maPtegiroa  edo  slnpatle.  guk  euskanldunok,
hemen, etxean- be-deten, sor bageneza!

Marlon  Brando bat  eta ba!leude gura alde
ere  jokatzeko!

Zinema.ertistak  zapuztu duen sari  galante,
Norbe-Ameelkanoek SioUx lndioei  eg-iten - diz
kieten  bkiegabeak  nabarmentzeko  zapuztu
duela,  akina  bait  da.  Beijondeizula Marlon
Brando jauna. Gura Herrian ere  zu bezalako
bat  balitzl  Yon  Bilbao  Ipar-amerikar Irakas
leak  esan bern  duenez, lpar-Amdriketan, He-
rrl  txikien  ólde,  Izugarrizko  slnpatia  oortu
ornen da.  -

Apartako romantiku giros sortu!
Sioux  IndIo larru gorr!  edo pieles rojas-en

ezbearrak,  gu,  behintzat, bi-ziki ukitzen  gal-
tue.  Halen antzeko Herri  taikI  dohakabea
bait  gata izan.

Bestailde, euskaklunok, Sioux indioak hain
arrotz  jo oto dltzakegu?

Lerru  gorrikoen rnlntzalre eta  euskakluno
M,  eldetakotzat  ez  ah&  zltuzten  jo  bada,
Charencey  kondeak eta? (Teorl  hoiek goma-
go gezurtatuak lzango baziren ere).

Bitxigo  dena.  Indio-en eskuaklera  heldu
zen  auskldun  prinzesa e-re rizan b-erhar orn-en
do..  Alta  euskaldrun eta  ama piel  roja  zituen
prlnzesa - xor-agarria. Ala  site  piel  roja,  eta
ama  euskalduna oto  zituen!  Paperak ez bide
daude garb0!

Geure  Herri  triste  honen  egoeran,  zeln
Manan Brando kupituko oto?

Urak  -leporaino lnguratzen srl  bale zaizklo
-.  - ,  -  , --  ,-  -  -  .——---  l_ ______

dugu. (a paseo).—
.Badakigu  Frantzlako  Erre-

pullkka  ezdela p’erfeta —ez
da  perfezionerlk  mundu hun
tai—  balean  makurrak  ezdi
re  xuxereduko, Pariserat  190-
r  irlk,  denak  azpizgoirti  eza
ni!  nabí  dituzten  guizonak.
Ezluke  oral  Frantzlak  guerla
zibirla  balzik  eskasl  B e ti
arranguratzea  eztu  baliol

.Bertzenaz  ere,  non  dire
frarnxlmant  horiek  baino  ra.
haslegorik? Hlrur frantses d!l-l
ren  toklan  biga  badire  baten
kontra;  ezdute  algar  aditzen
ahal,  etsaiaren  aitzineran bal
zik  (Hemen  bezalatsu!).  Or
duan  ezda estonagarni (arri
garri)  ixtant  guziez  dupexe
tan  (berrietan)  leitzen  badu
go;  . ..Frantziako  Ministerioa
eren  da  President  Carnet
nardatua  dago.  Seldur  dire
Erreboluzinnea  hasiko  den!

.iduri  du  Gobernamendue
beti  zaku-polbora baten gal-
nean jarrta  dele,  Jauzi-an joal
teko  prest  presta.  Fermu ez
ten  Gobernamenduak legue
tzarrak  maiz  egulten  ditu,
eta  denez  beldur  kfurl  do,
etsaiez  inguratua den  presu
rd  bat bezala.

8ainan  Frantalan ere gau
zak  kanbiatzen  a-siak d 1 r e.
Aita  sainduaren boza d u t e
katolikoek  aditu,  eta etzuela
belio  Gobernamenduari guer
la  eguitea  konprenitu dote.
Hortakotz,  biharko elekzione
tan  iiste  dugu,  gura herrita
rrek  Deputatu guisakoak hau
tatuko  dltuzten,  Frantziako
Gobemamenduarekln bakean
biziko d’ireeak.

(Garai  eta denbora hartan
preziski,  Alta  salndtiak kato
l-ikoerl  gomendatu  (o b e k 1
esan  agindu)  ziotefl, Franzí:a
ko  Eriiepublika onart zezaten,
ketOíiko  gelenak, su  eta  gar
horren  kontra  zeudelako).

A. APAT ETXEBARNE

reo-en bertan, nexka batl euskanaz egin,  eta:
‘No  entieñdo el  vasco.  erantzuna. Vascuon
oe  ere  ez;  vasco asan beber, Jalekosk nehl
bazuen.

Eta  beriiikl,  Regicealismoari buruz López
Rodó-k,  Sevi’lle-n, bautatu  duen  bideak;  ez
dirudl  gu  etsipenetlk beglratzeko zuzenena.
Okerrean arl ea balt nalz.  -

MICrO-KAJAK BEDEREN

Gaurko  egu-rman nexkek dlrenez gero  pi-
pa  ha-rtzailerik .gartsuenaki;  mixto  kajetaz
ezin  baila ginóezke Euskararen alrde?

Mixto  kajetaz ez ahl  dlre  bede ballatzee,
gal-zorian  dauden xorl  eta  pisti  arramen he
rrl  emateko?  -

Beraz,  mixto  kajetaz baila gaitezen,  eus-
ka-rare-n gal-zoria  nexke-i adierazteko,  ptpa
hartzera diohazene-an.  -  -

Mixto  kajak, Ama-Euskararen aurpegl kupi
garria  ekar  lezake, eta  oiñean,  ld-azkun edo
leyenda  hau:  Aleha  kaja  hontago mixto
buru  baker baten FOSFOROA baneunan, ez
nindukenan ukatzen naunan bezala ukatuko,
ez.  Ene azal oriztaz eta  itxura pobreaz, salt-
zen ahal naun? Esker gaiztoko alabal

Be,  jakin  ezan:  eno  gogo  edo  arima,
betiko  gaztetaSUnean eta  mardultasunean ze
gen.  Ni  bezalako amarik,  inon bestetan, ez
dun aurkituko. Jakinen gainean baagoke».

Euskarl  alabe  erge!ek  euskara,  GEURE
XORI  BAKAN  HO-Rl, lepo  egin  (degollar)
lezaten  baino lehen,  Rodríguez de  la  Fuente
bat  sortuko ez ote?

AXULAR SARIA
ERDI ERQA

elizara eta apezak galde egin zion:
—Zenbat denbora da konfesatu inela?
—Ez  naiz  gogoratzen,  orain  badakizu erdi  crea  nalzela

te  orrengatik ez naiz gogoratzen. Ta apezak erran zion:
—Erdi eroa gaixoa te pekaturik egin duzu?.
—Ez ba erdi eroa nariz ta.
—Erran behar dazut gauz bat, banan dotrina lakinen duzu.
—Gutixko,  ha erran diort erdi eros naizela ta.

—Bai,  bai  ta  zerbait  hartu  al  duzu?. inori  zerbait kendu
al  diozu?.

—Ez  kendu  ez,  hartu,  ardi  eroa  naiz  eta  moren etxean
hartu ta  neronen etxera erarnaLen dut.

—Al  te  zeroren etxean nartu ta bestetren etxera eramatea
ez  al zazu fltIZ  burUratUt.

—1-ion egingo banu ero eroa iaango nitzake.

4ULIAN tLIZALDE. 12 urta

Arizkun-go Eskolakoa

IPUINA: HIRU TXEKK1INA

Egun  batean  rnendian ornen  zegon. txabola  bat,  eta  bizi
ziran txerriak, beiak fta  zaIdiak.  -

Atera  ziran  hl-ru  txerrl  eguzkia  hartzera  eta  eginzan
lluna eta asan zun Puttek:

—Goazen egitera etxeak.
Eta  osan zun:

—Pittek  riik- belarrezkoa, Pofl ek i,ik egurrezkoa eta Putulek
nik  arrizkoa.  -  -

Pitt,  ek  laIster  bukatu  zun  eta  Pott,  ek  ere  bal,  atan
asan ziaten .   -

—AizuPutt  buketu duzu?.
—.Ez.  -  -
Berriz:  -
—Alzu  Putt bukatu duzu.
—Bal.
Eta hasizlra-njo!asten.  -    - -

Belaxo  lkusi  zuten- sea! bat  multaen eta  eáan zun. Pitt.

—Ori  txakurbat- cía.     -
—Ez hori kutubat da.  -
Eta Putt,ek:  •      -
—Ez hori otsoa da.     -.
Sartu ziran arrizko etrean eta éskarrak, ótsoa zari.

AITOR MARIÑELARENA-7 urte

Etxarrl-Aranaz-lkaMola «Andremarh

EUSKALTZAINDIA

Joan Bautista Gamizen
Ospakizunak Araban

Joan  Baustlsta  Gamiz arabar lerkariaren  berrehungarren
ur’teburua  gogoratuz,  Euskaltzaindiak bere  hileroko  batzarra
Gasteizee egin zuen, bara Ordezkarltzan, apirilaren 27a-n.

Batzarrean  gral hauek erabil  ziren  (har-emanetakoez gal
nera):                   -

Denda  lz-endegiaren azterket-ari boro  aman  zttzaion.  Eus
karitzain-diak onartutako  Izendegi  han  lehen-bal-lehen arglta
ratzea erabaki zen.

Alta  Goikoetxea-Ma1Za euskaItz-ain laguntzalleak  txosten
bat  irakurri  zuen, Joan Bautista Gamiz— en  bizitza eta  Idazla
nel  buruz.

H.  Knorr  jaun-ak lan  bat  irrakurrl  zuen,  J.  B’ta. Gamlz
—en aditz— formak aztertuz.

Alfonso  Irigoyen euskaltzain j-aunak, Zigo;itiako euskera
tlk  bide  hartuz,  azterpefl  bat  egin  zuen  honako pundu  honl

buruz:  .‘Sintagma pkirala diribatuetan.
Bukatzeko,  Kepa  Enbeita  euskaltzain  laguntzalleak aint

zin-asmo bat  irakurri zuen urkabústaizkó toki-ezenel buruz.  -

Hurrengo  igandean,  berriz,  apirilaren  29an,  Sabando-ko
berrlxkan J. Bta. G-amiz-i gorazarre bat eskaini zitzaion.

Eguerdlko  hamabietan, Meza  konzelebratua euskeraz, he-
rriko  elizan,  Coro  Araba-k  parte  hartuz.  Ondoren  oroitarri
bat  agertu  zen.  Bertan  zeuderi  Ararbako Gobernadora, Dipu
tazioko  Lehendakari, zenbait  euskaltzain,  euskaltzake, Saban
cloar,  albo-herri  eta  Gasteiztik  etorritako  makina  bat  jende.
Alta  Golkoetxea-Maizak hitzaldi  egoki  bat  egin  zuren, arabar
honen  bizitza  eta  lanak -aipatuz. Arabako Diput-aaioko txistu

lan  eta  dantzariek beren  saloekin gorazarrezko Jalaldi  huta
burutu zuten.

-               (Euskaltzalndlaren Prensa Beleeoko AaIrl&

NAFAIt   IZKUN.T.ZAN ‘  ORillA
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EUSKAL-ERR1A
eskatuko zaio Eus-         1773 ko Apiniaren 28UDAKO «EUSKERAP           tzat; eta augarrena:  Alfabet-   zozenbi-de hauétara eska de-   tana  aurrera  eram a t e k o.   tifikazioa)

IKASTALDIAK                zatze Ikasbaro utsu  da,  zer-   zake .AIfabetzatze Batzordea   Aditz  batzordeko jaunek eta   kal tzaindiarL Birrespen hoi-i   ean -Itailako Bolonjain hilik  aur
gatik  da sortzez euskdunák   32.,  Rúe  Bourgneuf  C.C.P.-   euskaIain  osoek  parte  har-.  iritxi  bezani  laster,  Euska 1-   ten bada bera  II  zenetik  be-

Datorren  ud’arako bi  eucke-   zanik oraindik  irakurtzen eta.   Mende bern  Bayonne  He-   tu dute  bilkura holetan. Ihaz-   tzaindiak  berak  egingo  du   rrehun urte  bete  izan  dira.
rez kakas’téko Ikastaroakpres-   id•azen ez dakftenentzat bat   men ere  b  motako  ikasta-   ko uztaflean egndako  jardu.   achtz lionen argitaratze ofizia-    Arabako Diputazioak Euska
tatu  dire gure EuskalHerran.   da.            o-ak aman-go dira:  Eusitaz    nen segida izan dira  oraingo   la».                         tzaindiaren batean nahi  izan
6eka  Biilboko us-ko  1J-      Deust-uko 1kastaroei egu-   dakiten-entzako eta  euskeraz   hauek. Haiek A r a n t za zun,                              zuen bere Iaguntza eta  keriz
be.rtsidadean hango  .EuskaI    nak hauek  dira:  Uztatl  n-   ez alitenentzat.              hauek berliz  Blibon  Euskal-   JOAN BAUTISTA GAMZ ZENA   pa eman arabatar bau goral
Kulrtura MIntegia-k  antolatu-   bgarren egunetik 3leraño, eta                               tzaindiaren etxean  egi-n dira                               cu, eta  oroitu  beharrez. Be-
i•k;  eta vaBalo  -r an uno   AIuztuaren zazpt egunetik 31   -                  Bilkura hauen  ondorioa  izan     Arestin EuskltzairxIIak Ara-   ra sortu  zan herrian oroitarri
.AFabettzeko  Batzo r d e a k   €raño. Batzuk rau  ordu- egu-     -         da adi-tz laguntzailó - guztiari   bako Sabandoko herrixkan bar-   Iat  Jarri  zuten  euskeraz eta
eratu&                      nean eta bste  batzuk se or-   EUSKALTZAINDIAREN          zuketako forman,  buru  eman    tako cerne eta  euskal Cier-   eroeraz idatzla.

DULL  ko  ikastaro-ari Jote-    ai eg6ko  -       01-fARRA                    zaiola Beraz, urrats  handibat   kan  (poeta)  zen  Juan  &au-     Araban euskal daiariak  gu
kotan  daudenak esan  behar     Edozein joai  daiteke kurso                               egin da batasunerako bidean.   tista Gámiz Jesulagun zenario   txi  izan  badira  eren  hemen

diet  Iau  klasetakoak Izanen   haietara. Xeketasunak Deus-     Euska Akademiaren  Pren-   Onarturik izan dh-en aditz for-   omenaldi nabari bat eskendu    jugu at  eta ongida Arabako
dtrela,  u  da  au  kaste--   tuko .Euskal  Kultura  Minte-   sa Ofizinaren Agiri  bat  igorri    mak euskalzain  oso  guztiei   zion.                        seme hontaz oroitzea. Zorion
mailak:  Lehenbiizkoa: euske-   ga’  en  (De-ustuko Unibert-   di-gui Hona hemen  gaia  eta    (Bilbora etorri  direnei.  eta     Joan Bautista  Gamiz zona   eioak  Arabao  D’iputaziOarefl
raz  hitziz ere ez dakitenentza-   siciadea) eskatu, -edo Eus.kai-   berak esaten dguna:  Aditz-    etortzerik izan ez dutenei) bi   euskeraz idatzitako beilso ira-   dako, balta  ere  gura  Eusk&
ko.  Biarrena:  euskeraz zer-   tzai-ndiari (Ribera Karríka, 6,   laguntzailearen batasuna. eg   daliko zaizkie, oharrak egiteko   kurtarriak antolatu zituen bere   Akademiarentzako  asma t u
bait  dakitenentzat. Irugarrea:   Bilbon).       na’. ApIrnaran 6 eta  7n Eus-    epe bat  emanez. Ohar  hoiek   garalan gure  erabarra  1696   eta egin dutenengatlk.

   :::        t:z.    urtekoApfrL!arenzortzigarre-                    IKUCLE-    

BAEHA

L O 5 A .N 6 E L E 5-eko Al dizkari
zaharretik gelago (VII)

Pastoralaren  ANTZOKJA.  (AlDA  argazkia).

t’Z&NTXO AZKAIIIIA” Pastorala Xiberoaii

Euskal giro indartsua

1893-urteko  ESKUAL-HE
RIA  astekeritik  zenbait  be-
rrl  Intres-garri sartuko  dugu
berriz  ere,  Caliifcmia-ko be-
rrl  zahar  horiek  dakigulako
gogotik  lrakurtzen  dituzte-la
nafar  askok.

6-garren  Numere  hortan,
Inqlesez,  alecanez  eta  he-
mango  erdaraz ere,  kaseta
len  nagusi-ak - lehen  orrlsde
buruan  lerro  hauek  ezartzen
ditu:

E1  único periódico Bas-con
gado  publicado en  la  Arnér
cadel  Norte..

.Parece  (aparece) en.  LOS
ANGELES, California,  el  sá
bedo- de oada sernana.

Abetuaren  19-ko  num ro
hortan,  And.’edena  María
buztukoari,  GOYTINO jau
riak  bertsu  hauek dedikatzen
diozka:

«Norat  zoazi  Oh  Bíryina!
Gu  utzirikan, —  Izar  ederre
zure  soma  —  Apaindurikan?
Et-aingueruez, zerun barita —

Goraturikan? —  Ba badakigu,
ama  oea!  —  Norat  igan zan,
Legue - gaiazu,  Erreguina! —

zerutarikan.  U.  P.  Goytino.
Los  Angelesen).

«Han Hemenka.
 Bihar  lzanen  dire  (1893-

V1lI-20-a) Frantzia guzian de-
puta-toen ¡zendatzea (EIekzio
neak).  Ah!  zer  tarrapatak eta
zer  n-ahaskeriak! • Agrian gura
herritarrek  zerbitzari  lela!
eta  ldrerlak hautatuko dituzte
Ekualdunen  abantaíletan  Pa-
risen  kordokatuko  (saiatuko)
direnak. . .  Eskualherriko  b
bozernaiIeek  agi-a-n bazterre
rat  emanen dituzte,  le-hena
goko  Idera  zaharrak,  eta
oroltuko,  Frantzia bake beha
rretan  dele,  eta  Kaabara-rat
behar  dituzt&a  deputati - zu

“ZANTXO”  Pasterala  ÁLZAI’EN  (AlDA  Árgazkia).

CII Piel Hoiaketa Marlon Orando


