
Gure drogak

Kezkatuta bizi garu drogaen zabaltze ordez, Naparroakoa ekarteko, Elorrion
eta ondorenekaz. Gure errian eta gure egoan baten bitartez alegiñak egiten asi
familietan ezagu;lzen doguzan ondoren zlran.
larri etanegargarriekaz. Baiña txakoliñari kalrc egiten eutsala

Ez ete ziln egongure zarren denpore- eta origaitik, 1659 urteko agindu bat
tan, orain berreun, irureun, laurendak aurkitzén da, geiago iñundik- ardaurik
urte, orrelako burukomiñik? ez ekarteko erabagiaren barri emoten.

Jakiñak dira tabakoa azagütu .za' 1708 urtetik aurrera, txakoliña euke-
nean, zelako neurrial< artu ziran toki as- n"i a" 6riárn.ntu) ;d; bear izatcn
kotan, nai ta alperrik. áUin G"t"otiña amaítu jakoela, ardaua

Gero ardaua etorri zan. ekarteko baimena emoten asteko.
Euskaldunak, batez.F.gure errjalde 1785 urtean beste jakingarri bat billa-

onetan, problem-ak euki zituen ardaua- tzen dogu. Abustuarin l3;an, erriko ar-
gaz. Sagardaua ba egoan bertan. Txa- duraduñak batuta erabagi eben txako-
koliña be bai. Eta ardaua? üña egoan bitartean, 

- arduarik ez
Gure itxasertzean, esan bearreko da, sattzekó osagillearen zertifikatua euke-

napar ardaua baiño lenago ezagúuzala nei izanizik.-Et¿ errian sartzen z,,n ar-
gúizitana. daua Kontzejuko zaindariaren giltza-

legai.titrt .- . . - pean gordete¡ zan. Eta premiña agertu
Ezpai barik bideak bitarteko. ila, zlng¡aat¿raten zan saltzera, baiña
Gure itxasontziak Galiziraiño joaten gaiioentiat bakarrik eta ondo neurtuta,

ziran merkatantzan. orduko bela eta ósagillearen egindupean.
erramuak indartearuitPg! txalop-ak, úrt" orren azkenetan (17g5), erriaren
aizerik ez ba egoan izerdi likiñez erabili
u* áiqn áeñporetakük, iixas bjdea :#t*?t'-.Hflf":[:ffif1::Si.1
ikasia euken eta libre. Legorrekoa, Jain- dientea» errira ikarteko, ainbat ,frn"-
koakj_akin zelakoa.iza¡gozan. inn, 

"ego 
Uafát" goir"Í¿it";;iñ"á

Baiña itxastarrak XV garren gizaldi- urtón Éao"a, 
"rrrk-itr"n 

zirmanantza-
rako Sevilla eta Cadiz'en ezagutzen do- 

rc ii-f.".ién pieminetarato.
gtu, ia bertako eginda, eta ba dira
diñoenak mende orretan Mediterraneo'- Ordezkariak esan eban lez, ordurarte

k; ,;;ñé, agatzen ziian áerkataririk ez egoun-{ari qri errira ekarten zzt zi'

"á*"irl.tu 
iusarditsu""a[, ""iL"tA"- 

rutasunik, bete-betean-galerazota egoa-

nak zirala. lako, baiña komeni. zala ekartea' eta au

Ondarroa'ko paper zaretan, laster esaten zan: Proba lez ekartea eskatzen

billatu leikez gure 
"r""ru 

ziurtatze¡ da- zala' orren ondorenez' erriko oiturk eta

ben agiriak. Eta euretan Úbud"bi"'ks familiak makaltzen igarten ba ziran, ba-

ardauá eta Andaluzia'koari buruzko rriro galerazoteko'

kontuak agertzen dira. Ala 1629 urtean, Eta urte baterako baimena emon zan.
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 erre-

zetak. gero geldiro-geldiro baimena' eta

aztcei 6at"r, al ba zan, koñak prantzesa

ekarteko.--uEt" 
espíritu para fomento de los po-

bres maréantes» deituten eutsen gure

..ti oiáiztariak aguardienteari, baime-

na lortzeko.*Z"i; 
ukatu «espiritu bizigarriari»

ateak zabaltzen?-- éot. dtoga zatren istoria or dago'

nrl t*id uíttko pup"t"tatik sustraiak

artuta. Ondorenak... gure elezetaKo pa-

rroko zarrak ez úrat ausartuten en-o-
't 

"io 
p-"p.tetan gordin agertzen' Baiña

kanooiantuetako kurutza askok berDa

egingo ba lebe..'!
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