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JO AN  BAXURKQ ETA ANSOLA OLERKARIA

Irun-U rantzu ’ngo u r ian  il da euskal-olerkari au, igaro dan Aben- 

dua’n (1957-XII-25). Ondarrabiarra sortzez (Ja izk ibel mendiko “ Purgato- 

r iy o ” bordan ja io :  1890-V-29). Irun-U rantzu ’n b izi izan da urte askotan. 

U rruñe ’ko “Auskinenborda”-n, gerra denboran. Arotz-lanean irabazi du  

eguneroko ogia. G izon ona eta apala, langillea, k r is tau  zintzoa, euskaldun 

ja to rra ; ikasi aundikoa izan ezarren jak inza lea bai, adimen argikoa oso, 

asko iraku rr ia , euskeraz batez ere; benetan m aite izan du euskera. Ama- 

zortzi urte  inguru  z itua la  Pello M ari O taño ’ren o lerkiak ira ku rr i z ituan, 

eta bertsuak egiteko' zaletasuna sortu.

Gerra aurre tik  Irun-go “E l B idasoa” astekarian em an zituan  olerki 

ugari. U rruñe ’n egindakoak biozketa aund ikoak  d irá ; arg itara em an gabe 

daude oraindikan. O lerk i asko egin eta arg itara eman d itu  euskal-aldiz- 

karietan . Poema Iuze batzuk ere b a i : JE SU S  (Jesukristo’ren B izitza, 

A rantzazu’n, 1954), IÑAZIO  DEUNA (Aita San Iñaz io ’ren B izitza, Val- 

verde’ren Ira rko la ’n, 1955), SEBE PEÑA IB ILK A R IA ’R I (Itxaropena, 

1957), ARANTZAZU’KO AMA B IR JIÑ A ’REN POEMA LABURRA (Arantza

zu ’n argitaratzen orain). Sariak ere irabaziak d itu :  Bayona’n, M iarri- 

tze’n, .Sara’n, Buenos Aires’en (Regino Galdos saria) etab.

Irun-U rantzu ’n beste entierru baten ikusi ez dan beste jende joan 

zan Baxurkorenera. Euskaltza ind ia ’ren izenean A ita  Larrañaga Apezpi- 

kua, A ita  Manuel Lekuona, Anai Berriotxoa eta José Andoni Loid i. G. B. 

euskera oso m aite izan duen B idasoar au.

N. A. G.

EUSKALTZAINDIAK ILBELTZEKO 12 - AN  BILBO ■ N ANTOLATU ZUEN JAIALDIA

Igaz Azkue-ren gorazarrean bezala, Euskaltza ind iak  aurtengo ilbel- 

tzeko 12-an ja ia ld i aundi bat antolatu du Bilbo-n. Erregenetan egiteko 

asmoa zégoan, egun orretan o itura artzeko, ba iña arrazoi ba tzukatik  

atzeratu egin zen. “ Gabonetako' agerk izuna” izenarekin D . Jesús Gon

zález apez jaun ak  Testamentu zaarreko ta Berriko zenbait agerkizun 

aurkeztu zituen.

EUSKERAZKO DOTR1ÑA BERRIA BIZKAIAN

E uskaltza ind iak  igaz, ikastaroa asterako, Bilbo-ko apezpikuaren 

eskabidez E spa iñ ia  guztirako egindako dotriña berria itzu li zuen B iz

ka iko euskerara.

EUSKERA ELEIZETAN

Bilbo-n igazko abenduan irurren bat egon zen Jesuiten Kolegio-ko' 

eleizan.
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Aurten euskerazko m isiñoak izan dira San Juan-go eleizan igaz be

zala; gaiñera neskameentzat ere bai Jesu iten  Jesusen Biotz Sakratuaren 

eleizan. Eskolapioetan leenbiziko ostiraletan arratsaldean meza bat ego

ten da. F rantzizkotarrak ere egin dituzte bederatziurren bi batera.

Astrabuduan Ostiral Santuz K urutze bidé bizi bat egin zen, euskal- 

dunentzat euskerazko itzak izan zire larik . Gatika-n “Pasionea” eman zen 

erram u igandez.

BIZKAIKO BERTSOLARIEN LENENGO SARIKETEA

Aurten Bilbo-n Euskaltza ind iak  antolatuta, Bilbo-ko ja ien  barruan, 

B izka iko bertsolarien lenengo sariketea egin da. Am a V irg iñaren egu

nean, agustuko amabostean egitekoa zan, baiña euriagatik  atzeratu egin 

bear izan zen eta agustuko 24-an egin zen Arénala p un ta tik  pun tara  be- 

terik  zegoala. B izka iko txapeldun Valentín  Em beita jauna  gelditu zen 

eta B izka iko  D iputaziñoaren kopa eta iru  m illa  peseta eman zitza izkan; 

bigarren, Ju an  Ormaetxe jauna  eta B izka iko Ahorro-kaxaren kopa eta 

bi m illa  peseta; irugarren, José Alberdi ja un a  eta Bilbo-ko Ahorro-kaxa

ren kopa eta zazpireun eta berrogeta am ar peseta; laugarren, Asensio 

B idaurrazaga jauna , bosteun peseta; bosgarren, Eusebio Zubiaga jauna, 

bosteun peseta; eta azkenez, Pedro Kastrejana eta F lorenzio Zarraga, bos

teun peseta bakoitzari. B izka iko errietatik  gente asko eta asko etorri 

zen eta datorren urterako beste bertsolari asko prest daude su ta ke 

ekiteko, leenbizi errietan, ia ñor geldituko Bilbo-ko finalerako.


