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frrik a  zaindari dan M iren M atale Deunaren om enez, 
1936‘ oarren Uzta illa 'ren 21. 22, 2 3 .2 4 , 29, eia 
26‘ garren egrnieiarako, Errenderi ko ildalak eraldu 

dittigli ]aien ioitara ua.

ASTF.ARTEA, Uztaila* ren 20‘garena

Aratzaldeko 3*tan — Erenderiko Euzko 
Gaztedi Kiroltzalea‘k eratuta, Ikas-tolen ar- 

teko I‘go. Atletismo-txapeltza, Larzabal ze- 
laian.

Garale irtetzen dan ikastolarentzat txol 
bat eskeni du Udalak.

5,30‘tan,— Txistulari età buruandiak eri- 
ari bira emango diote jaien asiera iragariaz.

7* etan— Eri-eresbatza kalez-kalez igaro- 
ko da biribilketa alaiakin suziri età sutanpen 

zarata artean.
9,30‘etatik 11,30 etara— Eri-eresbatzak 

txistulariekin aldizkatuaz alaituko dute Ga- 
mon‘dar )on Inaki‘ren Zumardia, dantza-eresi 
arinekin; azkenik susko-zezen eder bat età 

«traka” luze bat ereko dira.

ASTEASKENA, 22‘garen EG U N A  

Goizeko 5‘etan-Gaztedi zarataren aldez- 

koentzako atsegin ustegabekoa.
7 ‘etan— Goizeresia, eri-eresbatzak.
9‘etan— Udalak, oitura duan bezela ba- 

nakatuko ditu eriko sendi beartsuen artean, 
ogi, aragi età umoak,

Goizeko 10‘etan— Club Deportivo Tou- 
ringlek eratuta Udal-babcspean, onezko lais- 

terketa ikusgaria eritarentzat.
O rdu berean, buruandiekin batera txis-

tulariak eriari bira emango diote.
11‘etan— Eriko txistulari aipatuen eres- 

taldia.
12‘etan— Eri-eresbatzak erestaldia Ga- 

mon‘dar )on IiÌaki‘ren Zumardian.
Aratzaldeko 3 ‘etan—  Larzabal zelaian, 

Udal-babespean, Erenderi‘ko 1 irò Batza‘k era- 
tutako lenengo platilo-tiraketa.

Aratsaldeko 4 ‘etan — Eskusko pelota- 
jokaldi-ikusgaria eriko pelota-tokian Espana 
età Gipuzkoa‘ko txapeldunen artean.

5‘etatik 8‘ak arte— Dantza-eresiak Fuero1 
en enparantza‘n Eri-eresbatza età txistulariak 
aldizkatuaz.

9,30‘etatik 12^0  etara— «Irutxulo" eres- 
batzak dantza-sonua joko du. Tarteetan sutauts- 
txiringa‘k ereko dira età egun ontako jaiak 
kalejira alai batekin amaituko dira.

O STEG U N A , 23‘garen EG U N A

Goizeko 7 ‘etan— Goizeresia txistulariak.

10‘etan— Ikasle-jaia, 
sariak banatuaz eri-ikaste- 
txeetako neska-mutikoei.

12 ‘ etan — Onezko 
laisterketa 18 urtetik be- 
rako gazte-eritararentzat.

5‘etan—  Urne - jaia 
Gamon‘dar )on Inaki‘ren



U n  b e l l o  p a lu a je  n e v a d o  d e  R e n t e r i a  F t.  I r a z u s t a

Zumardian, txistulariak alaituaz. Azkaritxoak 
banatu ondoren ikasletxoak aurezkua dantza- 
tuko dute.

Aratsaldeko 6‘etan— Eriko pelota-tokian 
eskusko pelota-jokaldi ikusgari bat jokatuko da.

9 ‘30‘etatik 1230  etara— «Irutxulo» età 
txistulariak dantza-sonuekin alaituko dute 
Fuero‘en Emparantza.

OSTIRALA, 24‘garen EG U N A

Goizeko 7 ‘etan— Goizeresia txistulariak.
Goizeko 9 ‘etan— Gipuzkoar Aldundia‘ 

ren laguntzaz Erenderiko Udalak eraldutako 
abere-batzaldia.

Aratsaldeko 4 ‘etan— Abere jabeei sariak 
banatzea Fuero‘en Emparantza‘n, ondoren 
bikote-dantzari batzaldia età beste eusko 
usaidun jaiak.

Jai oben amaieran età Enparantza berean 
Eri-eresbatza età txistulariak dantza-sonuak 
joko dituzte 8‘ak arte.

9,30 ‘ etatik 12,30‘etara —  Erestalde 
abek berak alaitu dute Fueroen Emparantza 
Tarteetan bigaren sata uts-txiringa‘k ereko dira. 

LA RU N BA TA , 2 5 ‘g a r e n  EG U N A  

1H60BH DEUItMEN ]Hin

Goizeko 7‘etan— Txistularien goizeresia.
7 C3o‘etan— «Gipuzkoa‘ko txirindulari-

txapelketa», eriko C. D. 
Touring‘ek eratuta, Uda- 
lan laguntzarekin. Txirin- 
ga-laisterketa ontarako sa-
ri asko artu dira.

11‘etan - «Tokalari» 
batzaldia Gamon‘dar )on 
Inakiren Zumardia.

3‘etan— Bigaren pla- 
tillo-tiraketa Larzabal ze- 

laian.

5‘etan —  Eri-eresba- 
tza eta txistulariak Ga- 
mon‘dar Jon Inaki‘ren Zu-
mardia alaituko dute  
dantza-sonu alaiekin.

9 ‘etan— Eskusko pelota-jokaldi bikanak 
ikasleen-jatetxe aidez «Orereta» pelota-toki 

apanean
10‘etatik 2‘tara-Izusta ikusgaria, Gamon‘ 

dar ) on Inaki‘ren Zumardi eta Fuero‘en Enpa- 
rantza‘n, Erestalde bi, auzposonulari eta 

abarekin.

IGANDEA, 26‘garen EG U N A

Goizeko 5‘etan— Matale Deuna‘ren egu- 
nean, ordu berean egindako jaiaren berdiiia.

9‘etan— Txistularien kalejira.

11‘etan— Txistularien eresaldia Udal- 
etxe azpian.

O rdu berean— Auzposonulari batzaldia, 
sari aundiekin.

Aratsaldeko 5‘etan —  Eri-eresbatza eta 
txistulariak Gamon‘dar Jon Iiiaki‘ren Zumar-

dia alaituko dute.

9 ‘etan— Bigaren eskusko pelota-jokaldi 
bikanak ikasleen-jatetxe aidez «Orereta» pe-

lota tokian.

9‘etatik 12‘etara— Donosti‘ko “Irutxulo” 
eresbatza‘k dantza-sonuak joko ditu Gamon‘ 
dar Jon Iiiaki‘ren Zumardian: azkenik susko- 
zezen bikain bat ereko da eta kalejira batekin 
amaituko dira jaiak.


