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e) Bertso-papera argitaratzen danean, eta jak iteko  zein dan bertsolari 
egillearen izena, "Bertso berriyak u rliyak  ja rr iy a k "  edo beste alako zerbait 
ip iñ i bear da aspaldiko o itu ra r i segituaz.

f )  Juzgua emango duen juradua Gipuzkoako Ahorro Kaxa Probintzialak 
izendatuko du Euskal Akademiaren eskabidez.

g) Sariak Donostian emango dira bertsolarien ja i edo txapelketa batean.

LAU BERTSO PAPEL SARITU DIRA BERTSOLARIEN KLASEAN EGIÑAK

Donostiako Diputazioan batzarre bat egin dute bertso papelen txapelketa 
erabakitzeko izendatu zan juradukoak eta ao batez erabaki batera eldu dira.

Lendabiziko saria amabi bertsokin osatutako bertso papel batek irabazi 
du Jesús Lete "Ib a i-e rtz " Isasondo-koak egiña.

Bigarrena Sebastian Salaberria-k ama euskeran ja rr ita k o  amabi bertsokin.
Irugarrena Manuel Uranga k ama alargun bati paratutako amar bertsokin
Eta laugarrena Basilio Pujana Zeanuri-ko seme Bilbon bizi danak amabost 

bertso dituen papel batekin.

Juradua urrengo jaun auek osatu dute: Manuel Lekuona, Fernando Ar- 
tola "B o rd a n ", Juan Maria Lekuona, Juan San M artin , A ita Antonio Zabala 
Jesusen Konpañiakoa, Antonio Arrue, A ita Martzelo Andrinua pasionista, Pe
dro Diez de U lzurrun medikua eta A lfonso Irigoyen.

Ernani-n T x irr ita  zanari 1963 maiatzaren 12-an egin zitzaion omenaldian 
pa rtitu  ziran sariak d ira : lendabizikoari b¡ m illa pezeta. Bigarrenari m illa ta 
bosteun. Irugarrenari m illa. Eta laugarrenari bosteun.

ORIXE ZANAREN GORAZARREZ IPINTZEN DIRAN AURREN IPUI SARIKETA ETA 
POESIA SARIAREN OIÑARRIAK

1. Aurren ipui sariketara amabost urte ora ind ik  egin gabe daudenak 
bialdu ditzakete lanak.

2. Iru sari emango dira. Lendabizikoa bosteun pezetakoa, bigarrena iru- 
reunekoa, eta irugarrena berreunekoa.

3. Euskeraz egindako ipui bat b ialdu bear da.

4. Poesía sari bi emango dira, lendabizikoa ¡ru m illa pezetakoa, eta b i
garrena m illa ta bosteunekoa, eta nai duten guztiak bialdu ditzakete lanak.

5. Bialtzen dirán poesia lanak nai dan bezelako luzeera eta gaia ¡zan 
dezakete eta bertsotan euskeraz egiñak ¡zan bear dute.

6. Sariketa bien juradua Euskaltzaindiak izendatuko du.

7. Lanak Euskaltzaindira b ialdu bear d ira  (R ibera, 6. B ilbao) 1963 i raí-


