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Aurten aundikiro ospatuko da garagarri.
lIaren 12'tik amairugarreneko gaba, lrurren
ospetsua aurretik egiñik.

Zer dala-ta jai oneik? Orain urte bi egin
bear ziranak dira. Eleizea barriztatzen
ekioen orduan; orain apain eder dago elei.

zea, Eukaristi eleizkizunak egiteko be ero.
soago dager. Eta aundiki egin bear dabez,
ela merezi be bai aldaretan gure maitasu.
narren gau ta egun daukagun Jesus'ek.

Ain zuzen be, Karmeldarrak bai daukagu
zeikusi gau.gurtzalleakaz, Eukaristiagaz, eta
aldizkari onetan pozik ekingo dautsagu arloonetan.

Eukaristiaren irudi ederra daukagu Eli.
as 'en auspeko ogian. Berrogei egun eta ga-

baz beste barik bizi izan zan, eta ado
Oreb mendi gaillurrera eldu be. Euke~~
tiaren maitale gartsu ta abe~la~i beroa,a~
resa Deuna. Aldarako Jesus en begira . t.
roten ebazan gabak Gurutze'ko Juan sga.

tuak. Gela bedeinkatua, leio txiki bate:~
aldaraz alkartuten zan gela. Zenbat bid
Eukaristi maitasunaz urtuta ez ete egoar
Juan Deuna! Egunero Jauna artu guran
ebillen Teresatxu Deuna. Ez ete zan hat
bere biotza Eukaristi-aulki, ontzi edo kop;:
bizi? Amargarren Pio Santuak Teresatxo:
ren ames eta Jesus'ek altaretan daukazan
gurariak irakurri ebazan Teresatxo'ren Bi.
zitzan eta «Auxe bai dala gauza ederra.

Iesan eta laster agindu eban eguneroko jau.
nartza. Karmeldarra izan zan Paris'en le.
nengoz gau.gurtzailleak eratu ebazana,

I1848'n. Judeotarra zan berau.Herman Co-
hen-gero Aldarako Jesus'en Agustin Aha.

ZORNOTZA'N.--Azkeneko berrogetamar
urte oneitan baiño. askoz lenago egunero
gaberdian ordu bat gitxienez Jaunaren au.
rrean ígaroten ebenak ba-riran: LARREA'
KO KARMELDARRAK. 1876'tik gero balel
be, euskaldun praillekiak berton azi izan
dira ta gaberdiko otoiak aIdara aurrean
esaten diardue. Lau Gotzain eta Karmelda.
rren Nagusi bik eta ainbat karmeldar~
konbentu onetan aldarako Jesus'en malta-
sunaz kiskaldu dabez euren biotzak.

GAUGURTZAILLEAN ERATZAILLEA.
Baiña goazan arira. Zomotza'n orain be-
rrogetamabi urte, 1906'ko otsaillaren 17'aJl.

así zan. Nok asmau ta eratu! Askoren r
gotan egoan ames gozoa zan, izan be,.;
sus'eri gabetan lagundutea. Eratu ta eg!~
jarri ebana auxe dogu lnozente JW,rnla
García, Logroño'ko uritxo baten jaioa, ~:o
Vicente de la Sonsierra deritxonean, 187~oa
abenduaren 28'n. Ume-umetatik eleiz~d~
egitea izan zan bere asmoa. Ta aldiak sJ¡eli
auspean baiño ezpazan be, txingar au ~o
bizirik euki eban. Amabi urtedun mll.1oa
zala, Maria Biotz.Garbiaren semeakana JO
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'11 anai izateko ikasteak egiteko.
.0, ol1eIeik, 1882'n, Alagon'en -Zarago-,. 011 G b '- b d .

¡.S5Ie . ebazan. ero; ama, a a e Izan· aSI L - 'k ..
0'0'--d ukagu ta ogrono o semmanoan

~raz . a 1885'tik 1890'arte. Gudaritza egín
doragoI~ gero berak iñoan lez "gurasoen
bear, .e ~ilik eta abadeen eginbearrak be-
ezetIkIagdorerik ez eukalako» beste ogibide

tako a bte ItI e ano
bolar . b. . G .

b'b'dez ez zan, ez, nasal IZI. elen a-
OgI:n arazoetan ekin eutsan. Lenengoz,

leJ1IrnIXaurreta jaunak lagunduta, Espino-
Zab;I los Monteros'en orratzain, illeko 75
sa ~eko alogeraz. La Robla'n asi ta jarrai.
laue~an bost urtean, baiña ez beti leku ta
tU.ebear batean. Zeregin goitxoagoak euki
:~:an, zerbait geiago be irabazten ebala.

1900'n Bilbo'n daukagu «Eusko trene.
I UDedo «Ferrocarriles vascongados» etan.
1~06'nZomotza'n daukagu oindiño be tre.
nen zeregiñetan diarduala.

GAUGURTZAILLE.-Ezkondua zan Ino.
zenle jaun au, Bilbo'n Juan Santuen elei-
zanMunilla'tar Maria Merzedes Ibáñez Fer.
uández eritxon neska on bategaz ezkondua.
Biok Bilbo'n gaugurtzaille egin ziran, bata
egille eta bestea izeneko. Lenengo urtean,
1904'n, agostutik asita bost gabetan egon
zan. Urrengoan barriz, amaika bidar.

1906'aren asikeran Zomotza'ratu ta laster
gauzak eratu ebazan Zomotza'n be gaugur.
~aiIleak ipinteko, urrengo illean asi bai
ZIran.

KARMELDAR. - Senal1-Cmazteoneik
m.undutik alde egin guraz ebizan aspaldi.
B¡Jbo'n bizi zirala, lenengo Aita Vilarino'
gaz eta gero Karmeldar Aita Gerardo'gaz,
euren asmoak aztertuten ebezan. Gauzak
ondo ta sakon aldatu ta Erroma 'tik bai-
Inenak lorturik, senar-emazte oneik Kar.
~~ldar egitea ebatzi eben. Emaztea Cuero
sa n, Toledo'n, 1906'ko abenduaren 28'n
artu zan, senarrak 36 urte be te ebazan

egunean. Antxe 29 urte bizi izan zan. Se-
narra urrengo urtebarrirako Cordoba'n dago
Karmeldarren artean.

Ona eme~ Inozente jauna Elias Anai
eginda. Profesa ondoren, abade ikasteak
barriztau ta osotuteko lruña 'ra ekarri eben.
Vri onetan jauparitu zan eta Karmeldarren
elizan Merzede'ko egunean lenengo mezea
abestu.

Buru argikoa zalako Dublin, Alemania ta
Austria'ra bialdu eben izkuntzak ikasiaz
ango prailleai lagundu egioen. Europa'ko
lenengo gudaketea asi zanean, Erroma?runtz
etorrala atxilotu' eben zelatari zalakoan.
Errubako zala ta aske itxi eben. Erroma 'ko
Karmeldar Nagusiak gero Kolonbia'ra bial-
du eben. 1915'n urtea da.

MIXIOLARI.-1918'n Uraba'ko mixio.
sailla euskaldun Karmeldarren ardurapean
ipiñi eban Aita Santuak. Lenen.lenengotik
Elias Aba mixiolari gartsu agertzen da. An-
go gaixo ta neke gorabera, beti alai ta lan-
gille ebillela diñauskue beragaz lanean ego.
zanak. J aungoikoak oparo santutu gura eban
bere maitale sutsu ta otsein zintzo au, ta
urtez baiño gaxoz eta maitemiñez ariñago
jota egoan, eta 1924'ko agostuaren emere.
tzian il zan. Kolonbia'ko uria da Leiva,
Karmeldar monjak gau ta egun aldarako
Jesus'en aurrean dagoz. Antxe datza, aIda-
ratik bertan, Inozente Ramírez García, Al-
darako Jesus'en Maitalea, ZORNOTZA'ko
GAU-GURTZAILLEEN ERA TZAILLEA-
Karmeldar eginda ALDARAKO JESUS'EN
ELlAS ABA eritxona.

Zomotza'ko Gau-gurtzailleak, aurtengo jai
ospetsuetan ongille guztiai eskarrak damo.
tsez, illai betiko atsedena opa dautse, biziai
ta urrengokoai Aldarako Jesus'ganako mai.
tasuna, sarritan geugandutea, munduko al-
darak gurtzaillez inguratutea ta ZORNO.
TZA'koa batez be maite.kedarrez usaindu.
tea.

LARREA,K. O.
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