Gure drogak
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Ondarroa'ko paper zaretan,
ziurtatze¡ da- zala' orren ondorenez' erriko oiturk eta
billatu leikez gure
makaltzen igarten ba ziran, ba"r""ru
ben agiriak. Eta euretan Úbud"bi"'ks familiak

ardauá eta Andaluzia'koari buruzko rriro galerazoteko'
Eta urte baterako baimena emon zan.
kontuak agertzen dira. Ala 1629 urtean,
argi ikusten da Galizitik eta Andaluzia- I*uraz, baimen ori barriztaten joan
ti[, bietatik, ekarten zala atdata. Eta aran,eta 1808urteaneskariaeraonetan

eñá;"i

ba, z¡¡n, frantzesa izan eiala'

Beraz lenengotan ukapena' -gero errezetak. gero geldiro-geldiro baimena' eta
aztcei 6at"r, al ba zan, koñak prantzesa

ekarteko.
--uEt"
espíritu para fomento de los podeituten eutsen gure
maréantes»
bres
..ti oiáiztariak aguardienteari, baime-

*Z"i;

na lortzeko.

ukatu «espiritu

bizigarriari»

zabaltzen?
ateak
--

dago'
éot. dtoga zatren istoria or
sustraiak
pup"t"tatik
nrl t*id uíttko
pa-

artuta. Ondorenak... gure elezetaKo
zarrak ez úrat ausartuten en-orroko
't
p-"p.tetan gordin agertzen' Baiña
"io
kanooiantuetako kurutza askok berDa
egingo ba lebe..'!

Augustin ZUBIKARAI

