6. (1530)

6. (1530)

6.1. 1530. URTEA
6.1.1. Joan Perez Idiakaitz-Likikoaren
tratuak eta agiriak
- 1530-II-26an, Azpeitian, Azkoitiko Frantzisko Perez
Idiakaizkoa eskribauaren aurrean honako hauek aurkeztu
ziren: Otxoa Ortiz Oleakoa (Joan Nikolas Arteita kapitainaren izenean), Pedro Martinez Ormaegikoa (Katalina
Jauregi alargunaren eta Maria Ruiz Arrasatekoa alabaren
izenean), eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa.
San Joan Arrasate Lekeitioko Martin Gartzia Igartzakoak, honen aita Frantzisko Adan Igartzakoak eta
lagunek hil zutelako, Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoak bi urte lehenago Joan Nikolas Arteitari, alargunari eta alabari 450 dukat ordaintzeko obligazioa
bere gain hartu zuen (ikus [XVI. m. (28-III) 5] agiria).
San Joan Perez zestoarrak (Martin Gartzia Igartzakoaren koinatuak) 450 dukat haietako 325 emanak
zizkion lehenago Joan Nikolas Arteita kapitainarentzat Martin Amezketa prokuradoreari, eta falta ziren
125 dukatak ordaintzeko arazoak zituen Joan Perez
6.1. irudia. Lilitarren armarria.
zestoarrak. Otxoa Ortiz Oleakoak kobratu nahi zituen
kapitainarentzat, baina Pedro Martinez Ormaegikoak
kion, eta egun hartan beste 125 dukat (guztira 450).
ere bai, Katalina alargunarentzat eta alabarentzat.
Ondorioz, Joan Perezek ama Domenjari eskubidea eta
Azkenean ados jarri ziren eta Otxoa Ortizek jaso ahalordea eman zizkion Frantzisko Adani eta semeazituen 125 dukatak. Bi aldeek ordainagiria eman zio- ri 450 dukatak kobratzeko. Lekuko Getariako Joan
ten Liliko jaun Joan Perezi. Ordainagirian lekuko Arrona lizentziatua eta honen morroi Martin Olazahonako hauek izan ziren: Pedro Ubaiar eta Errodrigo bal, eta Debako Martin Otxoa Garatekoa izan ziren.
Idoiaga eskribauak, eta korrejimenduko Pedro Zabala
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak
prokuradorea (ikus [XVI. m. (30-II) 9] agiria).
aurrean zirela, Domenja Lilik agiria egin zion Fran- 1530-III-1ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga tzisko Adan Igartzakoari. Domenjari Lekeitioko Pedro
eskribauarekin Domenja Lili eta Joan Perez Idiakaitz- Endaidik 32 dukat eta Gaztelako 8 erreal zor zizkion
Lilikoa semea elkartu ziren. Esana dugunez, Joan Pe- (ikus [XVI. m. (28-II) 3] agiria). Zorra ordaintzen ez
rezek Lekeitioko Joan Nikolas Arteita kapitainari eta ziolako, Pedrori ondasunak exekutatu egin zizkioten,
baina Frantzisko Adanek Domenjari 32 dukat eta 8
Katalina Jauregiri 450 dukat ordaindu zizkien.
errealak ordaindu egin zizkion. Horregatik, DomenBestalde, Domenja Lili amak Joan Perezi lehena- jak eskubide guztiak eman zizkion Frantzisko Adani
go bi alditan 200 dukat eta 125 dukat ordaindu ziz- zorra kobra zezan.
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Ondoren, leku berean, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Domenja Lilik Joan Perez semeari ordainagiria eman zion. Domenjak aurreko urtean egindako
dohaintzagatik urtero Burgostik 60.000 marai amaren
izenean jasotzeko eskubidea Joan Perez semeari eman
zion (ikus [XVI. m. (29-III) 1] agiria). Joan Perezek
1529. urteari zegozkion 60.000 maraiak eman zizkion
amari hiru alditan: lehenbizi 100 dukat, gero 54 dukat
eta 6 dukat Burgosko Joan Ortegari eman zizkioten
bere lanagatik. Beraz, 160 dukat edo 60.000 marai ziren guztira (ikus [XVI. m. (30-III) 1] agiria).
- 1530-III-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendia eta Zestoako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) bildu ziren.
Joan Armendiak obligazio-agiria eman zion Joan Perezi, hurrengo maiatzeko Pazko egunean 14 kintal burdina pletinatan ordaintzeko. Errenterian utziko zizkion
burdinak, zergak ordainduta. Burdina haien balioa dirutan eta maileguz eman zion Joan Perezek arroarrari.

- 1530-III-22an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez ahalordea
eman zien Domingo Agirre eskribauari eta Domingo Lizarraratsi. Hauek Valladolidko Villalon herrian
egingo zen feriara joango ziren, eta han, Joan Perezen
izenean, zorrak, truke-letrak, etab. kobratuko zituzten. Letrak protestatu, trukatu eta berriz trukatu ere
egin ahal izango zituzten.
Ahalorde-agirian lekuko Zestoako Martin Ganbara
eta Joan Martin Indo, eta Debako Joan Baltzola izan
ziren (ikus [XVI. m. (30-III) 15] agiria).
- 1530-III-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea egin zuen Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreentzat eta Valladolidko Kantzelaritzakoentzat.
Gipuzkoakoak Joan Martinez Untzetakoa, Pedro
Zabala eta beste hiru prokuradore ziren, eta Valladolidkoak Anton Oro, Joan Martinez Arrietakoa eta
beste hiru.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Perezek auzia zuen Deustuako? Pedro IbaMartin Ganbara, Joan Akertza eta Migel Artazubiaga
rrarekin, zestoarrak Martin Lizaso zenaren liburuak
(ikus [XVI. m. (30-III) 2] agiria).
eta gauzak eskuratu nahi zituelako. Horretarako eman
- 1530-III-8an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga es- zien prokuradoreei urtebeterako bere ahalordea. Ahakribauarekin bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu lordean lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Lizen. Domenja Lili amak dohaintza eginda, Joan Perezek likoa apaiza, Pedro Gesalaga eta Domingo Olazabaleerrege-pribilegioaz eskubidea zuen urtero Burgosko hi- gi (ikus [XVI. m. (30-III) 22] agiria).
riari 60.000 marai kobratzeko. Egun hartan Joan Perezek
- 1530-V-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriahalordea eman zien Zestoako Joan Martinez Lilikoa
apaizari, Domingo Agirre eskribauari eta Domingo Za- bauarengana Getariako Abetan maizter zegoen Dobalari, Burgosen haren izenean kopuru hori Joan Ortega mingo Olazabal eta Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoa hurbildu ziren. Joan Perezek Debako partean,
de Curiel jaunari kobratu eta Zestoara ekar ziezaioten.
Goltzibar aldeko Ezkapaion (edo Ezpakaion), ehun
Jarraian Joan Perezek ahalordea eman zion Bur- karga ikatz egiteko mendiak zeuzkan hartuta. Domingosko Joan Ortega de Curiel jaunari; izan ere, Joan gok 2,5 txanpon aurrez kobratu zituen karga ikatzeko,
Ortega zen Burgosko hiriari 60.000 marai Joan Pe- eta haiek eginda eta garraiatuta, dena amaituta, hurezen izenean kobratzeko arduraduna. Gero Joan Or- rrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako edukiko
tegak kopuru hura aipatutako hiru prokuradore zes- zituen.
toarrei (edo hiruretako edonori) emango zien. AhaObligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
lorde-agirietan lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa
Artazubiagakoa apaiza, Esteban Eztiola eskribaua eta ziren: Joan Garratza, Joan Oliden eta Martin Akertza
(ikus [XVI. m. (30-V) 15] agiria).
Joan Artzuriaga (ikus [XVI. m. (30-III) 5] agiria).
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- 1530-VI-3an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, Maria Martinez Olidengoa (Jakobo
Baltzolaren alarguna) eta Grazia Martinez Zubiaurrekoa (Jakobo Baltzolaren ama). Jakobok Joan Perezi
18 dukateko zorra egin zion lehenago Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean, eta egun hartan Jakoboren ama Grazia Martinezek ordaindu egin zizkion
18 dukatak. Ondorioz, Joan Perezek ordainagiria
eman zien Jakoboren ondorengoei.

hura kobratzeko eskubidea dohaintzan seme Joan
Perezi eman zion. Semeak amari, ama bizi zen bitartean, diru hura eman egingo zion. Urte hari zegokion
zati bat (50 dukat) semeak Domenjari ordaindu egin
ziolako, amak semeari ordainagiria eman zion (ikus
[XVI. m. (30-VI) 4] agiria).

- 1530-VI-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoa eta Asteasuko Migel Legarretagoikoa bildu
ziren. Aurreko urtean, 1529-XII-19an, kontratua egin
Jarraian, Domenja Lili azaldu zen, eta Jakobo zuten Migelek Lili aldean horma batzuk eraiki zitzan
Baltzola zenak hari ere 16 dukateko zorra egin (ikus [XVI. m. (29-XII) 6] agiria). Orduan bi dukat
zion lehenago Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurreratu zikion Joanek Migeli, eta egun hartan beste
aurrean. Grazia Martinez amak 16 dukatak ordain- 14 dukat ordaindu zizkion egindako lanagatik.
du zizkion Domenjari, eta Domenjak ordainagiria
Asteasuarrak emandako ordainagirian lekuko hiru
eman zien Jakoboren ondorengoei. Bi ordainagirietan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez hauek izan ziren: Martin Ganbara, Joan Erretzabal eta
Arretxekoa, Joan Kamio eta Joan Arretxe Akoakoa Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (30-VI) 5] agiria).
gaztea (edo Joan Akoarretxe gaztea) (ikus [XVI.
- 1530-VI-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazum. (30-VI) 3] agiria).
biaga eskribauaren aurrean Aiako Saroeberrin maizter
Egun eta leku berean, lekuko berak bertan izanik, zegoen Pedro Urkia eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Blas Artazubiaga eskribauarekin Domenja Lili eta elkartu ziren. Joan Perezek Pedrori bi dukat eman zizhonen seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren. kion, eta Pedrok hurrengo abuztuko Andre Mariaren
Domenjak errege-pribilegioz urtero Burgosko hiritik egunean olotan itzuliko zion zorra. Obligazio-agirian
kopuru bat kobratzeko eskubidea zuen, eta kopuru lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Martin Artzu-

6.2. irudia. azkoitiko
Idiakaitz etxea.
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riaga, Grazian Leizaola, eta Martin Lizasoeta (ikus helduta, burdinola, errota, sagasti eta mendietara sartu zuen, Joan Perezen izenean exekutatuko ondasun
[XVI. m. (30-VI) 11] agiria).
haien jabe zela adieraztearren. Lekuko Azpeitiko Joan
- 1530-VIII-3an, Zestoako Lilin, bertako Joan Pe- Berastegi eta Zumaiako Martin Larrabeltza izan ziren
rez Idiakaitz-Lilikoa eta Azpeitiko Martin Perez Erraz- (ikus [XVI. m. (30-VIII) 6] agiria).
tikoa (Erraztiko burdinolako olagizona) elkartu ziren
- 1530-IX-3an, Zestoan, Debako Pedro Guridi eta
Blas Artazubiaga eskribauarekin. Joan Perezek Martin
Perezi 400 kintal burdina meheak balio zutena dirutan Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren
ordaindu zion, eta azpeitiarrak burdina haiek Beduako Blas Artazubiaga eskribauarekin. Joan Perezek Peerrenterian utziko zizkion, zerga guztiak ordainduta, drori maileguz 6 dukat eman zizkion, eta Pedrok zorra
hurrengo Eguberri egunerako itzuliko zion. Lekuko
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako.
hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa ArtazuObligazio-agirian lekuko Asteasuko hiru hargin biagakoa, Joan Ibañeta eta Domingo Ezenarro (ikus
izan ziren: Domingo Irigarai, Santuru Arbide eta Do- [XVI. m. (30-IX) 1] agiria).
mingo Gilisagasti.
- 1530-IX-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Pe- bauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea
rez Erraztikoari ordainagiria eman zion, 400 kintalak eman zion Bizkaiko Ermuko Martin Buztintza gazteaalde batera utzita, egun hartara arte izandako gaine- ri. Valladolidko Medina de Rioseco herrian egingo zen
rako harremanen kontuak garbitu zituztelako (ikus ferian, Joan Perezen izenean, Martin 500 dukat kobratzen saiatuko zen Nicolao Becariniri?. Joan Garcia de
[XVI. m. (30-VIII) 2] agiria).
Espiña jaunak apirilean Valentzian egindako truke-le- 1530-VIII-13an, Azkoitian, Diego Ruiz Lugokoa trak kobratu behar zituen Martinek. Letrak protestatu,
korrejidoreak Gipuzkoako Diego Saavedrari (Gi- trukatu eta birtrukatu ahal izango zituen, eta, behar izapuzkoako merio nagusiari) agindua bidali zion. Aizar- nez gero, zordunak auzitara eraman ere bai.
nazabalgo Joan Mirubia aitak eta izen bereko semeak
Ahalorde-agirian lekuko Joan Amilibia, Martin
urrezko 12 dukat zaharreko zorra egin zioten Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Zorra ordaintzen Artzuriaga eta Domingo Amilibia izan ziren (ikus
ez zutelako, ondasunak exekutatu egin zizkien korre- [XVI. m. (30-IX) 20] agiria).
jidoreak: burdinola, errota, baserria, mendiak, sagas- 1530-IX-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritiak, ganaduak eta zamariak.
bauaren aurrean Sebastian Artazubiaga eta Joan Perez
Ondasunak enkantean saltzeko pregoiak egin zi- Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Sebastian hain zutuzten, eta Joan Perezek erreal bat eskaini zuen. Ko- zen Bekolako olagizona zen, eta konpromisoa hartu
rrejidoreak Joan Mirubia semeari agindua bidali zion zuen hurrengo Eguberrietarako Joan Perez Idiakaitzenkantera ager zedin, baina ez zen azaldu. Ondorioz, Lilikoa merkatariari 110 kintal burdina barra loditan
korrejidoreak merioari agindua eman zion ondasunen (barra 8 “ertz” pisukoa izanik), Beduako errenterian
jabetza Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren esku utz zezan. eta zergak ordainduta, emateko. Joan Perezek Sebastiani burdina haien balioa dirutan ordaindu zion. Obli- 1530-VIII-16an, Aizarnazabalgo Mirubian, Zes- gazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
toako erroldako Domingo Agirre eskribauaren aurrean Pagino eta Joango Aia, eta Debako Joan Uzkanga.
hauek zeuden: batetik, Zestoako Joan Akoa (Joan PeJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
rez Idiakaitz-Lilikoaren izenean), eta, bestetik, Martin
Artzuriaga merioordea. Martinek Joan Akoa, eskutik Sebastianek 24 dukat ordaindu zizkion 12 dobloitan
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6.3. irudia. ereñozar.

Joan Perezi, eta honek Sebastiani ordainagiria eman ziren. Zestoarrak arroarrari 12 dukat maileguz eman
zizkion, eta honek hari zorra hurrengo Eguberri eguzion (ikus [XVI. m. (30-IX) 21] agiria).
nerako ordainduko zion. Lekuko Pedro Ezenarro,
- 1530-IX-22an, Zestoako errebalean, Blas Arta- Esteban Artazubiaga eta beste zestoar bat izan ziren
zubiaga eskribauarenkin hauek bildu ziren: batetik (ikus [XVI. m. (30-X) 1] agiria).
Joan Ereño eta Joan Zuube, eta, bestetik, Joan Perez
- 1530-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriIdiakaitz-Lilikoa. Lehen biek Joan Perezi 180 karga
ikatz egingo zizkioten Zuubeerdikoa (orain Txaperi) bauaren aurrean Domingo Lizarrarats eta Joan Perez
baserriaren mendietan, lepatutako haritzen egurrekin, Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren. Domingok Joan Perezi
eta beste 20 karga ikatz Amisoron, gaztainondoen hurrengo Eguberri egunerako 100 kintal burdina pleegurrarekin. Lehen 180 kargak hurrengo Eguberri tinatan emateko obligazioa-agiria eman zion. Burdinak
egunerako egingo zizkioten, eta beste 20 kargak hu- Beduako errenterian, zergak ordainduta, utziko zizkion.
Joan Perezek burdina haien balioa dirutan eman zion
rrengo Pazko garizumakorako.
Domingori. Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan PeJoan Perezek 4 txanpon eta sei marai ordaindu ziz- rez Arretxekoa, Joan Martinez Baltzolakoa batxilerra
kien karga ikatzeko urrezko dobloitan eta txanpone- eta beste zestoar bat (ikus [XVI. m. (30-X) 5] agiria).
tan. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- 1530-X-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriren: Joan Erretzabal, Martin Ganbara eta Joan Pagino
(ikus [XVI. m. (30-IX) 29] agiria). Agirian Zuubeer- bauaren aurrean honako hauek bildu ziren: batetik
dikoa aipatzen denez, garai hartan Akoan hiru baserri Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik,
zeuden Zuube izenekoak: Zuubegoiena (orain Zubi- Arroako Ermua baserrian bizi zen Beltran Mantzizigoena), Zuubeerdikoa (orain Txaperi) eta Zuubeba- dor eta San Joan Ermua. Beltranek eta San Joan Ermuak zestoarrari Beduatik Liliko burdinola nagusirairrena (orain Loperena).
no 375 kintal burdin mea garraiatuko zizkioten, erdia
- 1530-X-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- hurrengo San Migel egunerako, eta beste erdia handik
kribauaren aurrean, Zestoako Joan Perez Idiakaitz- urtebeterako. Joan Perezek kintal bakoitzagatik 6 maLilikoa eta Arroako Joan Perez Areitzagakoa bildu rai ordaindu zizkien hantxe.
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6.4. irudia. akoako
Zelaia.

San Joan Ermua Beltran Mantzizidorren fidatzaile
zen garraio-lan haietan, baina hortik at Beltranek lan
egin beharko zuen Liliko burdinolan, urtzaile gisa,
hurrengo Santiago eguna arte. Horregatik ohiko jornala jasoko zuen, baina lanera huts egiten baldin bazuen, kalteak ordaindu egin beharko zituen eta Joan
Perezek haren ordez eta haren kontura beste urtzaile
bat kontratatu ahal izango zuen.

Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan
Perezek Joan Armendiari dirua maileguz eman zion, eta
honek hari 40 kintal burdina pletinatan Beduako errenterian zergak ordaindu eta utzita ordainduko zion zorra.
20 kintal hurrengo inauterietan itzuliko zizkion, eta beste 20 hurrengo ekaineko San Joan egunean.

Obligazio-agirian zestoar hauek izan ziren lekuko:
Joan Lopez Zelaikoa alkatea, Pedro Ezenarro eta Joan
Agirian lekuko Zestoako Joan Garratza eta Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (30-X) 8] agiria).
Artzuriaga, eta Debako Joan Belez izan ziren (ikus
- 1530-X-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri[XVI. m. (30-X) 6] agiria).
bauaren aurrean Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Li- 1530-X-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- likoa eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa (Erraztiko
bauaren aurrean Asteasuko Migel Agirre Legarreta- olagizona) elkartu ziren. Joan Perezek Martin Perezi
goikoa hargina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Li- 50 kintal burdina mehearen balioa dirutan ordaindu
likoa elkartu ziren. Bien artean kontratua egina zuten zion, eta honek hari hurrengo urteko Andre Maria
asteasuarrak zestoarrari Lili inguruan harrizko horma martxokoaren egunean Beduako errenterian, zergak
eta hesi batzuk eraiki ziezazkion (ikus [XVI. m. (29- ordainduta, utziko zizkion burdinak.
XII) 6] agiria). Geroztik 1530-VI-3an ordainketa bat
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
egin zion Joan Perezek Migeli, eta egun hartan 40
dukat eta 10 txanpon eman zizkion. Migelek ordainagi- Eizagirre azkoitiarra, Joan Arriola debarra eta Joan
ria eman zion. Hango lekukoetako bat Esteban Eztiola Martinez Amilibikoa zestoarra (ikus [XVI. m. (30-X)
9] agiria).
eskribaua izan zen (ikus [XVI. m. (30-X) 7] agiria).
1530. urtean, ustez azaroan, Zestoako Blas Arta- 1530-X-25an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera Arroako Joan Armendia eta zubiaga eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Li- 348 -
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likoak ahalordea eman zien Martin Artzuriagari eta
beste zenbaiti, Goikolea deiturako bati zorra kobra
ziezaioten, eta, behar izanez gero, auzitan ordezka zezaten. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro, Joan Zubiaurre eta Joan Kamio
(ikus [XVI. m. (30-XI) 1] agiria).

zenaren semea) eta honen aitaginarreba (Granadako
zerga-biltzailea) ziren zordunak.
Ahalorde-agirian lekuko Joan Martinez Lilikoa
apaiza, Martin Artzuriaga eta Joan Artsuaga izan ziren (ikus [XVI. m. (30-III) 24] agiria).

- 1530-IX-9an, Zestoako Lilin, Maria Martinez
Olidengoa alarguna eta Domenja Lili elkartu ziren
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Zestoako
alkateak erabaki zuenez, lehenago Domenjaren senar
Joan Perez Idiakaitz zenari Maria Martinezen aita Pedro Migelez Olidengoa zenak 38 dukateko zorra utzi
Domingok konpromisoa hartu zuen Beroaran eta zion. Zor hura zela eta, Domenjak bahituta kate urrezZarkinbideko mendietan (Zestoako partean) 225 karga tatua zeukan, eta Maria Martinez Olidengoari itzuli
ikatz hurrengo Pazko garizumarako Joan Perezentzat zion. Mariak, ordea, Pedro zenaren oinordeko gisa,
egiteko. Karga ikatza 14 kanako zakukoa izango zen. bere gain hartu zuen 38 dukateko zorra. Hurrengo San
Haien balioa Joan Perezek ordaindu egin zion. Lekuko Migel egunetik hasita hiru urteko epean ordainduko
zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal, Joan Otxoa zizkion Mariak Domenjari 38 dukatak.
Artazubiagakoa apaiza eta Joan Perez Arretxekoa (edo
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Joan Arretxe) (ikus [XVI. m. (30-XI) 4] agiria).
Martinez Amilibikoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Jarraian Joan Perezek eta Domingok Debako Martin Arano mandazaina. Jarraian, eskribau eta lepartean Goltzibar ondoko Ezkapaion egindako 109 kuko berak aurrean zirela, Maria Martinezek eta Dokarga ikatzengatik (ikus [XVI. m. (30-V) 15] agiria) menjak elkarri ordainagiria eman zioten, ordura arte
kontuak egin eta elkarri ordainagiria eman zioten. izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako. Maria
1530-V-21ekoa zen kontratua (ikus [XVI. m. (30- Martinezi 38 dukateko zorra geratu zitzaion, baina hortik at ezer ere ez (ikus [XVI. m. (30-IX) 19] agiria).
XI) 4] agiria).
- 1530-XI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Domingo
Olazabal bildu ziren. Domingo Lasaoko Gallari baserrian (Azpeitiko partean), maizter zegoen. Zestoako
Fernando Olazabal medikuarena zen baserria.

6.1.2. Domenja Liliren eskribu eta
kontratuak

- 1530-XI-14an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauarekin Domenja Lili eta Martin Ondalde
elkartu ziren. Martin olagizonak Altzolarats jauregiko
- 1530-III-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- burdinolaren errenta eta basoengatik ordura arte San
ren bidez Domenja Lilik ahalordea eman zion Domin- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari (Domenjaren
go Agirre eskribauari. Domenjaren senar zenari (Joan semeari) zor ziona eman zion Domenja amari. DoPerez Idiakaizkoari) Toledoko Alonso de la Torrek eta menjak, semearen izenean, ordainagiria eman zion
emazte Teresa de la Higuerak 800 dukateko zorra egin Martini.
zioten (ikus [XVI. m. (25) 74] agiria). Zor hartatik
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin
gero, arbitroen erabakiz, 400 dukat ordaindu behar
zizkioten Domenjari (ikus [XVI. m. (27-I) 8] agiria). Artzuriaga eta Joan Akoa, eta Debako Joan Arantza
Zor haren azken 200 dukatak kobratuko zituen Do- zurgin-maisua (ikus [XVI. m. (30-XI) 5] agiria).
menjarentzat Domingo Agirrek hurrengo garizuman
Ondoren, leku berean, Blas Artazubiaga eskriValladolidko Villalon herrian egingo zen ferian. Teresa de la Higuera, Joan de la Torre (Alonso de la Torre bauaren aurrean Domenja Lili eta Azkoitiko Mar- 349 -
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6.5. irudia. aizarnako
arano.

tin Ibañez Jausorokoa aurkeztu ziren ziren. Martin
Ibañezek Domenjari 20 kintal burdina mehea zor
zizkion, eta Domenjak azkoitiarraren ondasunak
exekutatu egin zituen. Egoera horretan, azkoitiarrak zestoarrari ordaindu egin zizkion 20 kintalak,
eta Domenjak ordainagiria eman zion. Lekuko Zestoako Martin Artzuriaga eta Joan Akoa eta Debako
Joan Arantza zurgin-maisua izan ziren (ikus [XVI.
m. (30-XI) 6] agiria).

bazuten, maiorazkoa (delitua egin aurretik) hilda balego oinordeko izan behar lukeenari emango zizkioten ondasunak. Maiorazko ez ziren gainerako anaiarrebei elikagaiak eta mantenua emango zitzaien,
seniparteagatik zegokiena baino gutxiago bazen ere
(ikus [XVI. m. (30-XI) 11] agiria).

- 1530-XI-28an, Ocaña herrian, Karlos enperadoreak eta ama Joana erreginak Zestoako Domenja
Lili alargunari Liliko maiorazkoa sortzeko baimena eman bide zioten. Simancasko Artxibo Nagusiko agiri originalik ez dugu aurkitu, baina mende
batzuk geroago letra modernoaz idatzitako kopiak
dioenez, Domenjak eskatu zien mesede hori. Errege-erreginek eskubidea eman zioten, bizi zela edo
testamentu bidez, Liliko maiorazkoa sortu eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa seme zaharrenari (eta honen
oinordekoei) uzteko.

- 1530-II-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
Zestoako Kontzejuak urtebetez herriari olioa hornitzeko enkantearen agiria idatzi zuen. Kandela piztuta
egindako enkantean eskaintzarik onena Joan Igartzak
egin zuen. Ondorioz, Joanek oso olio ona Aragoitik
ekarriko zuen, eta libra 52 sosean salduko zuen. Kontzejuko fielak aztertuko zuen olioaren kalitatea.

Maiorazkoan bildutako etxe, burdinola, errota, lur,
mendi eta gainerako ondasun guztiak osorik mantenduko ziren. Ezingo zituzten trukatu, saldu edo besterendu. Delitu larriren bategatik edo heresiagatik
maiorazkoari epaiaz ondasunak kentzea erabakitzen

6.1.3. Zestoako Kontzejuaren auzi eta
tratuak

Olioa faltatzen zen bakoitzean 200 maraiko isuna
ordainduko zuen Joan Igartzak. Laurdena salatzailearentzat izango zen, eta beste hiru laurdenak epaile betearazlearentzat. Olioa honako hauei hornituko zien
Joan Igartzak: hiribilduari, errebalei, Lasaoko etxeari,
Igartzako etxeari Edarritzagabarrenari, Joanes Ipintzari, Joan Amilibiari, Martin Egañari eta beste zenbait zestoarri. Agirian lekukoetako bi Esteban Artazubiaga eta Domingo Zabala izan ziren.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Maria Perez Aiakoa agertu zen. Hark zioenez, Joan
Igartzak Zestoako herriari olioa hornitzeko hartu
zuen konpromisoaz Maria bera arduratuko zen, benetan eginkizuna hari zegokiolako. Beraz, konpromisoa
hartu zuen Joan Igartza obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (30-II) 8] agiria).

Jarraian, eskribaua eta lekuko berak aurrean zirela,
Zestoako alkate, fiel eta aipatutako ordezkariek aho
batez Esteban Eztiola eskribau izendatu zuten Joan
Martinez Ibañetakoaren hutsunea betetzeko. Eskea
eta aurkezpena egin zieten errege-erreginei Esteban
Eztiolari Zestoako erroldako eskribau-titulua eman
ziezaioten (ikus [XVI. m. (30-III) 14] agiria).

- 1530-III-21ean, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek bildu ziren: Joan Martinez Amilibikoa alkatea, Joan Lizarrarats fiela, Esteban
Artazubiaga, Domingo Arrona eta Martin Fernandez
Edarritzagakoa (azken hirurak Kontzejuaren ordezkari
gisa). Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua azaldu zen,
eskribauen Zestoako erroldan zegoena. Hark zioenez,
80 urte baino gehiago zituen, eta zahardadeagatik bere
eskribau-ofizioari uko egin zion. Hala ere, bere agirien
erregistroak berak gordeko zituen. Ordezko beste eskribau bat izendatu beharko zuten; izan ere, Gipuzkoako
hiribildu eta Alkatetzek ahalmena zuten errege-pribilegioaz eskribauak aukeratu eta errege-erreginei aurkeztekoa, haiek titulua eman ziezaieten.

- 1530-V-22an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Kontzejua bildu zen. Bertan ziren honako hauek: Joan Martinez Amilibikoa alkatea,
Joan Lizarrarats fiela, Jakobo Gesalaga zinegotzia,
Domingo Lizarrarats, Martin Saez San Miliangoa,
Joan Perez Arretxekoa, Joan Kamio, Esteban Artazubiaga, Domingo Arrona, Sebastian Ezenarro, Pedro
Egaña, Joan Zubiaurre eta beste zenbait.

Agirian lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako elizako benefiziadua), Martin Artzuriaga
(probestuordea) eta Joan Amilibia hargina izan ziren.

Zumaian urte hartan egindako Batzar Nagusietan
erabakitakoari buruz bilera egiteko agindua bidali
zuen Probintziak, eta Zestoako Kontzejuak prokuradore hauei eman zien ahalordea: Joan Lizarrarats fielari, Fernando Olazabali eta Blas Artazubiaga eskribauari. Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Ziorraga, Joan Zubiaurre, Joan Kamio, Joan Perez
Arretxekoa eta Joan Martinez Lilikoa (ikus [XVI. m.
(30-V) 16] agiria).

6.6. irudia. Zestoako
eztiola kalea.
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- 1530-V-29an, Enekosauztegin, Zestoako Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauarekin. Bertan ziren, besteak beste, honako hauek: Joan Martinez
Amilibikoa alkatea, Joan Lizarrarats fiela, Jakobo Gesalaga eta Joan Arano zinegotziak, Domingo Lizarrarats, Joan Arretxe, Martin Azkue, Joan Igartza, Joan
Sorazabal, Joan Martinez Erretzabalgoa, Joan Ereño,
Lope Zelaia, Joan Akoa, Joan Aurrekoetxea, Martin
Zulaika, Joan Arretxe Akoakoa (edo Joan Akoarretxe), Joan Zulaika-Intzina, Martin Arano mandazaina,
Joan Zelaia “Beltza”, Martin Ibañez Zubiaurrekoa,
Joan Arregi-Zabala, Lope Ernataritz, Esteban Artazubiaga, Pedro Akoa eta Pedro Gesalaga.

Eztiola eskribaua, Joan Erretzabal, Joan Kamio, Lope
Amilibia, Joan Zubiaurre eta Martin Gabiria.
Ahalordea eman zieten elizako administratzaile
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Fernando Olazabali; baita Gipuzkoako korrejimenduko Joan Martinez Untzetakoari, Beltran Arizmendiri eta beste hiru
prokuradoreri ere. Kontzejuak zioenez, lehendik kontratua egina zuten Joan Abieta hargin-maisuarekin
Zestoako elizan kapera berria eraiki zezan (ikus [XVI.
m. (24) 11] eta [XVI. m. (28-IV) 9] agiriak). Ahalordea zutenak kontratua betearazten saiatuko ziren.

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesAhalordea eman zioten Joan Martinez Amilibikoa toako Joan Perez Arretxekoa eta Martin Arano eta Dealkateari biharamunean Azpeitira joan zedin. Migel bako Joan Baltzola (ikus [XVI. m. (30-VI) 9] agiria).
Otxoa Olazabalgoari kalteak egin zizkioten, eta, errege- 1530-VII-9an, Zestoan, Bertako alkate Joan Marerreginek bidalita, Diego Vargas lizentziatu eta epailea
Azpeitian zen. Han kalteen gastu-banaketa egingo zu- tinez Amilibikoak agindua idatzarazi zion Blas Artaten, eta hiribildu bakoitzak zenbat ordaindu sukalde- zubiaga eskribauari. Biharamunean, igandez, Kontzekako sistemaz erabakiko zen. Joan Beltran Iraetak bere jua bilduko zen Enekosauztegin. Gaia Migel Otxoa
Olazabalgoari eta lagunei egindako kaltea ordaintzea
lagunekin egindakoaren aurka azalduko zen.
zen. Diego Vargas lizentziatua epaile berezi gisa etorri
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan zen Gipuzkoara auzi hartarako, eta epaia eman zuen.
Perez Arretxekoa, Pedro Gesalaga eta Domingo Ola- Probintziako hiribildu bakoitzak sukaldeka zegokiona
ordaindu beharko zuen. Zestoar batzuek ez zuten ezer
zabalegi.
ordaindu nahi.
Jarraian, Kontzejuan talde bat gastu-banaketan parZestoak epaiaren aurka apelazioa jarri zuen, eta
te hartzearen aurka azaldu zen. Hauek ziren taldekoak:
Martin Ganbara, Martin Arano urtzailea (olagizona), Kontzejuan haren jarraipena bideratzeko erabakiak
Esteban Eztiola, San Joan Egaña, Domingo Arano eta hartuko zituzten.
Pedro Egaña. Martin Aranok zioenez, haiek ez zituzten
Biharamunean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren,
kalteak egin, eta ez ziren Hernanin ibili, eta Zestoako
hiribilduak eta bertako biztanleek ez zuten ezer ordain- Blas Artazubiaga eskribauarekin batera, Joan Martinez
Amilibikoa alkatea, Joan Lizarrarats fiela, Joan Arano
du behar (ikus [XVI. m. (30-V) 22] agiria).
eta Jakobo Gesalaga zinegotziak, Domingo Lizarra- 1530-VI-16an, Zestoako udaletxean, Blas Arta- rats, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Fernandez
zubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Edarritzagakoa, Esteban Artazubiaga, Joan Arretxe,
Bertan honako hauek zeuden: Joan Martinez Amili- Joan Erretzabal, Fernando Olazabal medikua, Joan
bikoa alkatea, Joan Lizarrarats fiela, Joan Martinez Pagino, Martin Amilibia, Pedro Akoa, Domingo EzeBaltzolakoa batxilerra eta Joan Perez Idiakaitz-Li- narro, Joan Akoa, Lope Ernataritz, Domingo Arrelikoa (Zestoako elizako administratzaileak), Domin- txe, Martin Artzuriaga, Joan Igartza, Martin Arano,
go Lizarrarats, Martin Artzuriaga, Esteban Artazubia- Martin Egaña, Esteban Eztiola, Joan Kamio, Martin
ga, Pedro Akoa, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Esteban Ganbara, Martin Sastarrain, Domingo Arano, Joan
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Lopez Zelaikoa, Joan Amilibia, Pedro Egaña, Domingo Aranguren, Joan Sorazabal eta beste zenbait.
Azkenean, Kontzejuak Diego Vargas epaileak
emandako epaia ontzat hartzea eta apelazioari uko
egitea erabaki zuen. Lekuko Joan Zubiaurre, Joan
Baltzola (debarra) eta beste bat izan ziren (ikus [XVI.
m. (30-VII) 3] agiria).
- 1530-VIII-4an, Zestoako udaletxean, Kontzejua
bildu zen. Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean,
besteak beste, hauek zeuden: Joan Martinez Amilibikoa alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando
Olazabal medikua, Esteban Artazubiaga, Joan Erretzabal eta Joan Perez Arretxekoa.
Ahalordea eman zioten Joan Lizarraratsi, biharamunean, ostiralez, Zumaiara joan zedin. Han Gipuzkoako Probintzia itsasontziak kargatzen ari zen,
eta beste herrietako prokuradoreekin elkartuko zen
Joan Lizarrarats. Haiek hitz egin eta erabakiak hartuko zituzten. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Ezenarro, Martin Artzuriaga eta
Joan Akoa (ikus [XVI. m. (30-VIII) 3] agiria).
Zestoako Kontzejuak auzi luzea zuen Fortun
Santxez Iraetakoa artzapezarekin Zestoako eta Aizarnako elizetako patronatuaz (ikus, besteak beste,
[XVI. m. (24) 24], [XVI. m. (28-VIII) 8], [XVI. m.
(29-I) 1] eta [XVI. m. (29-VII) 10] agiriak). Auzia
Valladolidko Kantzelaritzan zegoen, eta 1530-XII3an, bertatik errege-gutuna bidali zieten auziko bi
aldeen eskribauei, Fortun Santxezek aurkeztuko zituen lekukoei testigantzak nola hartu behar zizkieten
zehaztuz. Fortunek bere eskribaua izendatuko zuen,
eta Zestoako Kontzejuak (eta Tapia lizentziatu eta
fiskalak) berea.

6.7. irudia. Lizarrarats etxearen gezileihoa.

lana. Zestoako Kontzejuak lau lekuko izendatu behar
zituen, adinekoak eta gaiaz gehien zekitenak.
Testigantzak zigilatuta Fortuni emango zizkioten,
gero Kantzelaritzan azter zitzaten (ikus [XVI. m. (30XII) 1] agiria).

6.1.4. Domingo Lizarrarats aita-semeen
kontratu eta agiriak

- 1530-I-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Joan Gartzia Likonakoa eta ZesFortunek aurkeztuko zituen lekukoei egin beha- toako Domingo Lizarrarats elkartu ziren. Domingok
rreko galderak, eta bi eskribauak aurrean zirela eran- Joani maileguz 32 dukat eman zizkion, eta debarrak
tzungo zuten. Galdera bakoitzerako gehienez 30 le- zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion Dominkuko aurkeztuko ziren. Kontzejuak deia jaso eta hiru gori. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Ezegun zituen bere eskribaua izendatzeko. Aurkezten tiola eskribaua, Domingo Aspe eta Pedro Altzolarats
ez bazuen, Fortunen eskribauak bakarrik egingo zuen (ikus [XVI. m. (30-I) 4] agiria).
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- 1530-I-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Joan Urainziar eta Zestoako
Domingo Lizarrarats gaztea elkartu ziren. Domingo Lizarraratsek Joani, Domingo Lizarrarats aitaren
eskutik, 27 kintal pletina burdinaren balioa dirutan
eman zion maileguz, eta debarrak hurrengo apirilaren
amaierarako utziko zizkion burdinak, zergak ordainduta, Beduako errenterian. Lekuko Martin Ganbara,
Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Migel Artazubiaga
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-I) 5] agiria).

Obligazio-agirian lekuko Joan Urbieta, Martin Artzuriaga eta Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-I) 8] agiria).

Jarraian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
San Joan Egaña eta Domingo Lizarrarats bildu ziren.
San Joan Egañak urtebeteko epean 10 dukat ordainduko zizkion Domingori; izan ere, Domingok 4 dukat
maileguz eman zizkion, eta beste 6 dukatak Tomas
Egañak (San Joanen aitaginarrebak) zor zizkionak ziren. San Joanek bere gain hartu zuen Tomas aitaginarrebaren 6 dukateko zorra.

Obligazio-agirian lekuko Joan Urbieta, Martin Artzuriaga eta Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-I) 9] agiria).

Obligazio-agirian lekuko Domingo Urbieta, Martin Ondalde eta Domingo Lizasoeta izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-I) 6] agiria).
Ondoren, leku berean, Blas Artazubiaga eskribauarengana Zumaiako Joan Etxezarreta mazolaria hurbildu zen. Joanek obligazio-agiria egin zuen Zestoako
Domingo Lizarrarats gazteari hurrengo Pazko garizumakoan 12 kintal burdina pletinatan emateko. Beduako
errenterian utziko zizkion burdinak, zergak ordainduta.
Burdina haien prezioa Domingo Lizarrarats aitak eman
zion Joan mazolariari, Domingo semearen izenean.

Egun berean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Fernando Sorazabal bildu zen. Domingo
Lizarrarats gazteak 20 kintal pletina burdinaren balioa
dirutan maileguz eman zion, eta Fernandok hurrengo Pazko garizumakoan 20 kintal burdina Beduako
errenterian utziko zizkion, zergak ordainduta.

Jarraian, leku berean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Errezilgo Joan Erkizia eta Zestoako Domingo
Lizarrarats elkartu ziren. Pedro Etxeberriak eta emazteak Joani egindako zorragatik, Domingo Lizarraratsek 8,5 dukat eman zizkion errezildarrari, eta honek hari ordainagiria eman zion.
Obligazio-agirian lekuko Joan Urbieta, Martin
Artzuriaga (edo Martin Itziar) eta Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (30-I) 10] agiria).
Ondoren, Blas Artazubiaga eskribauarekin Errezilgo Martin Basabe eta Zestoako Domingo Lizarrarats
elkartu ziren. Pedro Etxeberriak eta emazteak Martini
egindako zorragatik, Domingo Lizarraratsek 10 dukat
eman zizkion errezildarrari, eta honek hari ordainagiria eman zion.

Obligazio-agirian lekuko Esteban Eztiola eskriLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Sebastian
Artazubiaga, Joan Erretzabal eta Joan Zabala (ikus baua, Domingo Aspe eta Pedro Altzolarats zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-I) 11] agiria).
[XVI. m. (30-I) 7] agiria).
Berehala, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Ondalde olagizona elkartu zen. Domingo Lizarrarats gazteak, aita Domingo Lizarraratsen
bidez, 80 kintal burdinaren balioa dirutan maileguz
eman zion, eta Martinek hurrengo Pazko garizumakoan 80 kintal burdina Beduako errenterian utziko
zizkion, zergak ordainduta.

- 1530-I-22an, Zestoan, Arroako Fernando Zubeltzuk eta Zestoako Domingo Lizarraratsek kontratua egin zuten Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.
Domingok Azpeitiko Kontzejuari Izarritzen mendi
batzuk hartu zizkion egur-ikatza egiteko. Fernandok
ehun karga ikatz egingo zizkion han hurrengo abuztuaren amaierarako. Karga bakoitzak 2,5 txanpon
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6.8. irudia. aizarnako
etxeberri.

Egun berean, Zestoan, Aiako Lorentzo Jauregietak obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo
Lizarrarats gazteari, Blas Artazubiaga eskribauaren
Lana behar bezala eta garaiz amaitzen ez bazuen, bidez. Lorentzok Domingori 200 kintal burdina mehandik sortutako kalte guztiak Fernando Zubeltzuk hea emango zizkion, zergak ordainduta, Orio ondoko
ordainduko zituen. Domingok 3 dukat aurreratu ziz- Geletako errenterian: 100 kintal hurrengo martxoko
kion Fernando ikazkinari lanean has zedin, eta gai- Andre Mariaren egunerako, eta beste 100 kintal hunerakoa ikatza txondorretan egin eta atera ahala or- rrengo maiatzaren amaierarako. Lorentzok dirutan
dainduko zion. Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, jaso zuen burdina haien balioa Domingok emanda.
Joanes Potzueta-Intzina eta Domingo Urbieta izan
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
ziren (ikus [XVI. m. (30-I) 17 ] agiria).
Martinez Baltzolakoa, Pedro Altzolarats eta Joan OliEgun eta leku berean, Arroako Pedro Erkisketak den (ikus [XVI. m. (30-I) 19] agiria).
eta Zestoako Domingo Lizarraratsek kontratua egin
Jarraian, Zestoan, Aiako Domingo Olaberria eta
zuten Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Domingok Azpeitiko Kontzejuari Izarritzen mendi batzuk Zestoako Domingo Lizarrarats gaztea elkartu ziren
hartu zizkion egur-ikatza egiteko. Fernando Zubel- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Zestoarrak
tzuk ehun karga ikatz egingo zizkion han Domingori, aiarrari 200 dukat eman zizkion, Aiako bailaran habaina gainerakoa Pedro Erkisketak egin beharko zion rentzat burdinak eros zitzan. Domingo Olaberriak dihurrengo abuztuaren amaierarako. Karga bakoitzak ruak jaso eta konpromisoa hartu zuen zestoarrak eskatutako bakoitzean diru haien eta haiekin erositako
2,5 txanpon balioko zituen.
burdinen berri emateko.
Domingok dukat bat aurreratu zion Pedro ikazkinaAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
ri lanean has zedin, eta gainerakoa ikatza txondorretan egin eta atera ahala ordainduko zion. Lekuko Joan Oliden, Joan Lizarrarats, Pedro Baltzola eta Pedro AlOtxoa Artazubiagakoa, Joanes Potzueta eta Domingo tzolarats, eta Aiako Lorentzo Jauregieta (ikus [XVI.
m. (30-I) 20] agiria).
Urbieta izan ziren (ikus [XVI. m. (30-I) 18] agiria).
balioko zituen eta bakoitzaren neurria 14 kanako
zakukoa izango zen.
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- 1530-I-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Elorriagako Martin Iturrarte eta Zestoako
Domingo Lizarrarats bildu ziren. Domingok Mastartzuko? mendiak hartu zituen ikatza egiteko, eta Martinek 200 karga egingo zizkion han hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako. Egur gehiago baldin
bazegoen, dena ikatz egingo zuen Martinek, kargako
2,5 txanponeko prezioan. Ikatzak txondorretik kanpora
aterata utziko zituen.

Lanak hasteko Domingok Joani dobloia (2 dukat)
eman zion, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Amilibikoa, Migel Artazubiaga eta Martin
Gabiria (ikus [XVI. m. (30-I) 23] agiria).

- 1530-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Etorrazpiko maizter Joan Zinkunegi eta Domingo Lizarrarats elkartu ziren. Domingok
Zestoako partean mendia hartu zuen ikatza egiteko,
Domingok Martini 2 dukat aurreratu zizkion lanak eta han, hurrengo ekaineko San Joan egunerako, Joan
hasteko. Lekuko Joan Artzuriaga, Lope Ernataritz eta Zinkunegik 200 bat karga ikatz egingo zizkion. KarJoan Ibañeta zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (30- ga bakoitza 14 kanako zakukoa izango zen, eta 2,5
txanpon ordainduko zion kargako. Lanean hasteko
I) 22] agiria).
dobla eman zion Domingok Joani, eta gainerakoa
Ondoren, Blas Artazubiaga eskribauarekin De- ikatza egin ahala ordainduko zion.
bako Joan Egurrola eta Zestoako Domingo LizarraAgirian lekukoetako bi Martin Ganbara eta Joan
rats bildu ziren. Domingok Azpeitiko Kontzejuari
mendiak hartu zizkion ikatza egiteko, eta mendi Artzuriaga izan ziren(ikus [XVI. m. (30-II) 7] agiria).
haien erdietan Joanek ikatza egingo zion, hurrengo
- 1530-III-11an, Zestoako Lizarraratsen, Blas
abuztuko Andre Mariaren egunerako, karga ikatzeko 2,5 txanponeko prezioan. Lanak behar bezala eta Artazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Joan
bere epean amaitu ez zituelako Domingori Azpeitiko Etxezarreta eta Zestoako Domingo Lizarrarats gazKontzejuak mendia kentzen baldin bazion, sortutako tea azaldu ziren. Domingok Joani maileguz 12 kinkalte guztiak Joan Egurrolak ordainduko zikzion tal pletina burdinaren prezioa dirutan eman zion, eta
Joanek Beduako errenterian utziko zizkion burdinak
Domingori.

6.9. irudia. Itziarko elorriagako
ermita eta bere etxea.
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- 1530-IV-24ean, Zestoako errebalean, Blas Artahurrengo Pazko garizumakoan. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats zubiaga eskribauarekin Zestoako Domingo Lizarrazaharra (aita), Joan Martinez Amilibikoa eta Joan Ga- rats gaztea eta Aiako Mañaringo Domingo Olaberria
olagizona elkartu ziren. Zestoarrak aiarrari 250 dukat
rratza (ikus [XVI. m. (30-III) 6] agiria).
eman zizkion, haren izenean eta harentzat burdina
Jarraian, leku berean, Blas Artazubiaga eskribaua- eros zezan. Mañaringoak argitu zuenez, lehendik besren aurrean Joan Martinez Amilibikoa hargina eta te 200 dukat ere bazeuzkan jasota zestoarrarentzat
Domingo Lizarrarats gaztea elkartu ziren. Domingo burdina erosteko. Domingo Olaberriak Domingo Ligazteak harginari 20 kintal pletina burdinaren balioa zarraratsi diruen eta erosketen berri honek eskatutako
maileguz eman zion dirutan, eta Joan Martinezek bur- bakoitzean emango zion.
dinak hurrengo maiatzaren amaiera baino lehen BeAgirian lekuko Aiako Joan Indo, eta Zestoako Joan
duan utziko zizkion, zergak ordainduta.
Otaegi eta Domingo Ezenarro izan ziren (ikus [XVI.
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Domingo Liza- m. (30-IV) 10] agiria).
rrarats zaharra (edo aita), Joan Garratza eta Zumaiako
- 1530-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Etxezarreta izan ziren (ikus [XVI. m. (30-III) 7]
bauaren aurrean, Domingo Lizarrarats eta Pedro Iriagiria).
barrena hargina bildu ziren. Domingoren Aizarnako
- 1530-III-12an, Aizarnazabalgo Azpiazun, Blas Urrutikoetxea baserriako lurretan 26 “estado” luzeArtazubiaga eskribauaren bidez Joan Etxezarretak ko horma lehorra eraikiko zuen Pedrok, eta “estado”
obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Liza- bakoitzagatik 7 txanpon ordainduko zizkion Dominrrarats gazteari. Domingok maileguz 12 kintal pletina gok. Lanak hurrengo San Migel egunerako amaituburdinaren balioa eman zion Joani, eta honek epe baten ta egongo ziren. Domingok lanaren erdia orduan orbarruan burdinak Beduako errenterian utziko zizkion. daindu zion, eta beste erdia horma guztiak amaitu eta
neurtutakoan ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Joan Perez Elorriagakoa
Kontratu-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
eskribaua, Domingo Intxaurregi (Domingo Intxaurregiren semea) eta beste bat izan ziren (ikus [XVI. m. ziren: Pedro Akoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta
Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (30-V) 3] agiria).
(30-III) 8] agiria).
- 1530-IV-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Martin Etorra, Katalina Etorra
emaztea eta Maria alaba alarguna bildu ziren, Domingo Lizarrarats ere bertan zela. Domingo Lizarraratsek
maileguz 10 dukat eman zizkien egun hartan, eta
lehendik elkarrekin izandako tratuengatik Etorrako
etxeak beste 10 dukat zor zizkion. Beraz, guztira 20
dukat ordainduko zizkioten Domingori hurrengo San
Migel egunean.

- 1530-V-15an, Zestoan, Joan Zubiaurre eta Domingo Lizarrarats zaharra azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Domingok Joani urrezko
6 dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari hurrengo San Migel egunerako itzuliko zion zorra. Obligazio-agirian lekukoetako bi Migel Artazubiaga eta
Domingo Lizarrarats gaztea (semea) izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-V) 9] agiria).

- 1530-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Migel bauaren aurrean Domingo Lizarraratsek eta Joan GoArtazubiaga, Joan Oliden eta Martin Artzuriaga gaz- rosarrik, “Gorri” goitizenekoak, elkarrekin egun hartea (probestuordearen semea) (ikus [XVI. m. (30-IV) tara arte izandako harremanen kontuak egin zituzten.
Joanek Domingori 11,5 dukat zor zizkion, eta hurrengo
9] agiria).
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6.10. irudia. aizarnako
Urrutikoetxea.

San Migel egunerako ordainduko zion zorra. Lekuko Maria izeneko itsasontzia Getariako kontxan zegoen
hauek izan ziren: Joan Amilibia hargina, Joan Arretxe Domingo Lizarraratsen burdinez kargatuta. Karga
hura Siziliara bidaltzeko Domingok pleitamendu-koneta Martin Akertza (ikus [XVI. m. (30-V) 18] agiria).
tratua egin zuen, Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua- 1530-V-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- ren bidez, Joan Goiabide eta Joan ...? ontzi-maisuekin.
biaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu
Domingok berak ezin zuen itsasontzian Siziliaeta Fernando Zubeltzu, eta Zestoako Domingo Lizarrarats azaldu ziren. Domingok Joan eta Fernandori rako bidaia egin, lehorrean zenbait lekutara joan beurrezko 7 dukat eman zizkien, abuztuko Andre Maria- har zuelako. Horregatik ahalordea eman zion Debako
ren egunerako Izarritz mendian harentzat ikatza egin Joan Martinez Usarragakoari, Domingoren burdinak
zezaten. Joanek eta Fernandok obligazio-agiria eman behar bezala zain zitzan. Ahalorde-agirian lekuko
zioten Domingori. Lekuko Migel Artazubiaga, Mar- zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Ibañetakoa
tin Ganbara eta Martin Ondalde zestoarrak izan ziren eskribaua, Joan Lizarrarats eta Martin Itziar gaztea
(edo Martin Artzuriaga gaztea) (ikus [XVI. m. (30(ikus [XVI. m. (30-V) 23] agiria).
IX) 2] agiria).
- 1530-VI-17an, Zestoako errebalean, Blas Arta- 1530-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskrizubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats
eta Arroan bizi zen Joan Aldalur zestoarra azaldu zi- bauarekin honako hauek elkartu ziren: Zestoako Doren. Joanek Domingori urrezko 3 dukat zor zizkion, mingo Lizarrarats, Zumaiako Joan Etxezarreta eta
dirua maileguz eta erremintak eman zizkiolako. Zor Debako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Urainziar.
hura hurrengo San Migel egunerako ordainduko zion. Azken hirurek Domingori hurrenez hurren zor zituzObligazio-agirian lekuko Migel Artazubiaga, San ten 36, 50 eta 7 kintaleko zorrak ordaindu zizkioten.
Joan Etorra eta Joango Aia zestoarrak izan ziren (ikus Domingok bakoitzari bere ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Joan
[XVI. m. (30-VI) 10] agiria).
Arraio, Joan Zubiaurre, Martin Ipintza, Domingo
- 1530-IX-3an, Zestoan, Domingo Lizarrarats Blas Obieta eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. m. (30-IX)
Artazubiaga eskribauaren aurrean azaldu zen. Santa 5] agiria).
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garia Iraetako errotan ehoko zuten, ohiko laka ordainduta. Teilaginek beren lanerako lurra eta lokatza hartzeko eskubidea izango zuten; baita Joan Beltranen
mendietan otea eta adartxoak (ikazkinek utzitakoak)
hartzeko ere. Joan Beltranek, gainera, teileriako etxea
bere ohe, pertz eta tresneriarekin utziko zien lanaldian, teilaginak bertan bizi zitezen. Horrez gain, lanen
hasiera gisa, Joan Beltranek urrezko dukata aurreratu
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: zion Martini.
Martin Ganbara, Martin Itziar (edo Martin ArtzuriaKontratuan lekuko hiru zestoar hauek izan ziren:
ga) eta Domingo Urbieta apaiza (ikus [XVI. m. (30Esteban Aisoro (Zestoako bikarioa), Joan Perez ArreIX) 32] agiria).
txekoa eta Pedro Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI. m.
- 1530-X-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- (30-I) 1] agiria).
bauarekin Domingo Lizarrarats eta Joan Perez Beris- 1530-IV-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga estaingoa elkartu ziren. Joan Perez maizter zegoen Etorrazpin, eta Domingok emanda 8 dukat hartu zituen kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan
maileguz. Latalgiko? mendietan ikatza egingo zion Beltran Iraeta, eta, bestetik, Sebastian Ezenarro, Joan
Domingori, karga ikatzagatik 2,5 txanpon kobratuta. Ezenarro eta Domingo Lizasoeta zurgin zestoarrak.
Lanak hurrengo ekaineko San Joan egunerako amai- Joan Beltranek kontratua egin zuen hiru zurginekin,
tuta edukiko zituen. Obligazio-agirian lekuko hauek Urbietako Ibarrolan errota berria eraikitzeko. Hiru hiizan ziren: Lasaoko Gallari baserriko Joan Arraio labeteko epean amaituko zituzten lanak.
maizterra, Joan Zubiaurre eta Martin Artzuriaga (ikus
Etxeak, zimendutik gailurreraino 12 besoko altue[XVI. m. (30-X) 11] agiria).
ra izango zuen. “Igelmaia” izeneko mailatik goiko
solairuraino 5 besoko altuera izango zuen, eta solairu6.1.5. Joan Beltran Iraetaren auzi eta
tik gailurreraino 6 besokoa. Gailurra 20 besoko luzetratuak
rakoa izango zuen, eta errotaren gorputza 18 besokoa.
- 1530-I-5ean, Zestoan, teilak egiteko kontratua idatzi Errotaren ertz batean ganbara egingo zuten, eta bertan
zuen Blas Artazubiaga eskribauak. Joan Beltran Iraeta bi ohe ipintzeko lekua egongo zen. Ganbararen azzen Martin Etxeberria zumaiarrari (Joan Ruiz Artea- pian ganaduak edukitzeko lekua edukiko zuten.
gakoaren maizterrari) lau labealdi teila egitea eskatu
Errotaren etxeak hiru ate izango zituen. Zabalera
ziona. Martin teilaginak 4.000 teila erreko zituen, gutxi gorabehera, labealdiko. Horretarako Joan Beltran- Iraetako eta Aizubiko errotek bezalakoa izango zuen,
ek Iraetan zeukan teileria erabiliko zuen Martinek. Ibarrolako errotarrien arabera. Ardatzak hiru harri
Mila teilagatik Joan Beltranek 60 txanpon ordainduko izango zituen. Errotarriek uztaiak edukiko zituzten,
zizkion, lanak egin ahala. Aipatutako lau labealdietan oholezko estalkiak eta “otabaltzak” (ehotzeko garia
erreko zuten adreilutik bi heren Martin Etxeberriaren- botatzeko kalapatxak), eta gainerako tresneria ere bai.
Gindaxa egingo zuten, errotarriak atera eta sartzeko.
tzat izango ziren, eta heren bat Joan Beltranentzat.
- 1530-IX-23an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarengana Domingo Lizarrarats semea,
Domingo Lizarrarats aita eta Joan Lizarrarats (semearen anaia) hurbildu ziren. Dirudienez Domingo
semeak bidaiaren bat zuelako, ahalordea eman zien
Joan Lizarrarats anaiari eta Domingo Lizarrarats aitari haren ondasun eta auziak kudea zitzaten.

Aldaparo berria egingo zuten. Ubidea konpondu
Martin bere hiru langileekin lanean hasten zenean,
Joan Beltranek Iraetako etxean sagardoa eman be- eta konporta berria ere egingo zuten. Joan Beltranek
harko zion, Zestoan orduan sagardoak zuen prezioan. oholak eta latak Urbietan eta Edarritzagan zeuzkan zeTeilaginek beren lanaldian behar zuten ogia egiteko rratuta. Behar ziren egurrak Joan Beltranek hornituko
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6.11. irudia. aizarnako
Lizasoetatxiki berria.

- 1530-IV-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Joan Beltran Iraeta, eta,
bestetik, Domingo Arretxe-Etxenagusia. Domingok Joan
Beltranentzat 2.000 anega kare egingo zituen karobian,
eta ez arragoan. Zestoako neurria erabiliko zuten anegak
neurtzeko. 13 sos ordainduko zituen Joan Beltranek aneKontratu-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan zi- gako. Iraetako presaraino edo Debako partean zegoen
ren: Joan Arretxe, Lope Ernataritz eta Joan Zubiaurre iturriaren goiko alderaino eramango zuen Domingok.
Teileriako etxetxoetan edo Bidarteko teilatupean utziko
(ikus [XVI. m. (30-IV) 2] agiria).
zuen uztailaren amaiera baino lehen.
- 1530-IV-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esJoan Beltranek Domingori 10 dukat eman zizkion
kribauarengana Zestoako San Joan Ibañeta eskribaua hurbildu zen. San Joanek zioenez, Joan Agirre egun hartan. Gainerakoaren erdia karobia su ematezenak eta lagunek auzia izan zuten Zestoako Joan ko prest zuenean emango zion, eta beste erdia karea
Artiga eta Kontzejuko beste zenbait prokuradore- garraiatuta bere lekuan uzten zionean. Kontratuan
rekin Santa Engraziako ganaduei buruz. Prozesuko lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala,
eskribau San Joan Ibañeta izan zen, eta bere lana eta Martin Artzuriaga, Joan Majado Pozakoa eta Joan
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (30-IV) 4] agiria).
soldata zor zizkioten.
zituen. 14 dukat ordainduko zien lanagatik: 10 dukat
egun hartantxe, eta beste 4 dukatak lanak Ibarrolan hasitakoan. Lana gaizki egiten bazuten, Joan Beltranek
konpondu ahal izango zuen hiru zurginen kontura,
konpontzaileei eguneko 7 txanpon ordainduta.

Dena den, Joan Beltran Iraetak bi dobloi ordaindu zizkion, Martin Artzuriaga probestuordearen bidez, San Joani. Beraz, honek Joan Agirreren
oinordekoei zor hura kobratzeko eskubide guztiak
Joan Beltrani eman zizkion. Agirian lekuko hauek
izan ziren: Martin Artzuriaga bere bi seme Joan
eta Martinekin, eta Joan Oribar? mandazaina (ikus
[XVI. m. (30-IV) 3] agiria).

- 1530-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Beltran Iraeta eta Pedro Egaña gaztea
bildu ziren. Joan Beltran Zestoako Urbietako Ibarrolan errota egiten ari zen (ikus [XVI. m. (30-IV) 2] agiria). Ekainerako eta abuzturako errotan behar ziren 24
gapirio eta gainerako zur, egur eta tresneria Pedrok
garraiatuko zion Joan Beltrani bertaraino, eta honek
kostu osoa urrezko dukatetan ordaindu zion.
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Otxoa Martinezen prokuradoreak zigorrak eskatu
zituen kaltea egin zutenentzat, eta harriak lehen bezala utz zitzatela. Korrejidorearen aginduz merioorde
batek Domingo Amilibiari eta lagunei testigantzak
- 1530-VI-20an, Valladoliden, bertako gorte eta hartu zizkien. Gero, Azpeitian preso eduki zituen koKantzelaritzako alkateek errege-gutun betearazlea rrejidoreak. Domingok eta lagunek ziotenez, haiek
idatzi zuten. Lehenbizi Gipuzkoako korrejidore Die- Fortun Santxez Iraetakoaren aginduz egin zuten lan,
go Vargas lizentziatuak agindua bidali zion Joan Bel- eta korrejidorearen aginduaren berririk ez zuten. Gaitran Iraetari, Otxoa Martinez Beduakoak eskatuta, nera, ibai ondoko lurrak Iraetako etxearenak ziren.
bien artean auzia zutelako. Otxoa Martinezek Arroz- Beraz, haiek errugabeak ziren.
piden (oraingo Aizarnazabalgo Ozpiden) errota eraiOrduan korrejidoreak bi aldeak auzitara hartu ziki zuen, baina, Iraetakoek aginduta, ibaiko presako
eta inguruko harriak atera eta eraman egin zituzten, tuen, eta bakoitzak bere testigantzak aurkeztu zizerrotaren kaltetan. Korrejidoreak debekatu egin zien, kion. Ondoren, Diego Ruiz Lugokoa korrejidoreak
1526-VIII-29an Azkoitian idatzitako aginduaz, Irae- epaia eman zuen. Kondenatu egin zituen Domingo
Amilibia, Joan Larretxe eta lagunak Zestoa, Arroa eta
tako etxekoei Arrozpidetik harriak eramatea.
Zumaiatik erbesteratzera. Gainera Otxoa Martinezi
Auzi hartan Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreak, egindako kaltea ordaindu egingo zioten. Auzi-gastuak
Otxoa Martinez Beduakoaren izenean, salaketa jarri zuen ere kondenatuek ordainduko zituzten.
Fortun Santxez Iraetakoa artzapezaren aurka. Hauek ere
Otxoa Martinez Beduakoak epai haren aurka gora
salatu zituen: Domingo Amilibia, Joan Larretxe, Hernando Igartza, Joan Santxez Aiakoa, Martino Luberriaga, jo zuen Valladolidko gortera eta Kantzelaritzara;
Benito Igartua, Joango Otalora eta Gabriel Iraeta. Hauek izan ere, epaian ez zituzten kondenatu eramandako
Zestoa, Arroa eta Zumaiakoak ziren, eta artzapezaren harriak itzuli eta lehengo lekuan uztera. Beste aldeak
aginduz Arrozpiden harriak atera zituzten, idi pare asko- kondenatuak libre utz zitzatela eskatu zuten, baina
rekin eta tresneriarekin, 1526ko irailean. Uraren bidea al- gorteko alkateek berretsi egin zuten korrejidorearen
datu egin zuten eta errotari ia ur guztia kendu egin zioten. epaia 1530-V-27an, eta harriak lehengo lekura itzulKontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Esteban Artazubiaga eta Pedro Iribarrena (ikus
[XVI. m. (30-V) 17] agiria).

6.12. irudia.
aizarnazabalgo ozpide
ondoko azkenportu.
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tzera ere kondenatu zituzten (ikus [XVI. m. (30-VI)
14] agiria).
- 1530-VIII-20an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Beltran Iraeta eta Esteban Eztiola (Zestoan erroldatutako eskribaua) azaldu ziren.
Joan Beltranek Zestoako Graziana Zubiaurrerekin?
auzia zuen, eta korrejidoreak testigantzak har zitzatela agindu zuen. Grazianak Esteban Eztiola izendatu
zuen testigantzak hartzeko eskribau.

- 1530-IX-11n, Zestoako Amabiturrietako errotan,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako hauek
azaldu ziren: batetik Joan Beltran Iraeta, eta, bestetik, Graziana Zabala (errotaren jabea) eta Joan Arteaga, Martin Azkoitia, Martin Irarraga eta beste zenbait zurgin. Joan Beltranek zioenez, Graziana errotan
obrak behar ez bezala, harrizko presatik kanpo, egiten
ari zen, korrejidoreak emandako epaiari jaramonik
egin gabe. Zortzi habe omen zeuden harrizko presatik
kanpo, uholdeek hartzeko moduan.

Grazianak zioenez, korrejidorearen epaiaren arabera egin zituen obrak. Epaiaren kopia erakutsi eta
gorde egin zuen. Zurginek ziotenez, Grazianak agindutakoa egin zuten. Joan Beltranek bere protesta
jasoarazi zion Blas Artazubiaga eskribauari. Lekuko
honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro Akoa (edo
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Pedro Ezenarro) eta Martin Ganbara, eta Zarauzko
Otxoa Artazubiagakoa eta Sebastian Artazubiaga, Asentzia Ibaeta (ikus [XVI. m. (30-IX) 23] agiria).
eta Zumaiako Martin Intxaurregi (ikus [XVI. m. (30VIII) 9] agiria).
6.1.6. Martin Artzuriaga probestuordearen
Joan Beltranek zioenez, korrejidorearen aginduaren
aurka gora jo zuen, eta ez zegoen testigantzak jaso beharrik. Hala ere, Joan Beltranek Blas Artazubiaga izendatu zuen bere eskribautzat, eta bi eskribauek elkarrekin jaso beharko zituzten lekukoen testigantzak.

- 1530-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako hauek agertu ziren: Zestoako Joan
Beltran Iraeta eta Arroako Domenja Ermua (Joan Ermua
zenaren alarguna), Petri Errementari eta Pedro Zugasti.
Elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak
egin zituzten, eta hiru ordainagiri egin zituzten.

agiriak

- 1530-III-25ean, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga eskribauarekin bi zumaiar eta zestoar bat bildu ziren.
Joan Esnal eta Joan Fernandez Dornutegikoa ziren
zumaiarrak, eta Martin Artzuriaga (edo Martin Itziar)
zestoarra. Zumaiarrek 35 behi-larru saldu nahi zizkioten zestoarrari, eta salgaien prezioa zehazteko Jakobo
Joan Beltranek Joan Ermuaren ondorengoei eman Eguzkitza izendatu zuten. Hark esandako preziotik sei
zien, eta Domenja Ermuak ere bai Joan Beltrani, se- dukat eta 30 txanpon Lope Martinez Zarauzkoarennar zenaren izenean. Beste ordainagiri bat Petri Erre- tzat izango ziren. Martin Artzuriagak larruen dirua
mentarik Joan Ermuaren ondorengoei eman zien. hurrengo igandean ordainduko zuen.
Hurrengoa Joan Beltranek, Pedro Zugastik eta Petri
Errementarik elkarri eman zioten.
Agirian lekuko Domingo Dornutegi, Joan Belez
Beduakoa eta Joan Artzuriaga izan ziren. Lekuko
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Amilibia, horiek berak eta eskribau bera bertan zirela, Jakobo
Martin Artzuriaga (edo Martin Itziar) eta Migel Ize- Eguzkitzak, zin egin ondoren, larruen prezioa zehaztu
ta (Joan Beltranen morroia) lehen ordainagirian, Do- zuen. Larru bakoitzak 8,5 erreal balio zuen, zergak
mingo Lizarrarats, Joan Amilibia eta Joan Pagino eta gainerako zamak saltzaileen kontura izanik (ikus
bigarrenean (Pedro Zugastik emandakoan), eta Joan [XVI. m. (30-III) 20] agiria).
Amilibia, Martin Artzuriaga eta Joan Artzuriaga semea hirugarrenean (Petri Errementarik emandakoan)
- 1530-III-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (30-IX) 13] agiria).
bauaren bidez Arroako Joan Arbek obligazio-agiria
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6.13. irudia. Urbieta
baserria.

eman zion Zestoako Martin Artzuriagari. Martinek
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari mendi batzuk hartu zizkion, eta han Joanek gutxi gorabehera 200 karga ikatz
egingo zizkion hurrengo maiatzeko Pazko egunerako.

hen ordain aldi gisa lau ardi beren arkumeekin eman
zizkion Mariak Martini, eta 3 dukat eta Nafarroako
dukat bat osatu artekoa hurrengo Domu Santu egunean
emango zion (ikus [XVI. m. (30-IV) 6] agiria).

- 1530-IV-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko Martin Ganbara, Pedro
Arano eta Debako Joan Perez Urainziarkoa izan ziren bauarekin Zestoako Martin Artzuriaga eta Zarauzko Joan
Arbestain bildu ziren. Joanek Martini zorra egin zion
(ikus [XVI. m. (30-III) 25] agiria).
elkarrekin izandako tratuetan, Martinek Sebastian Arta- 1530-IV-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zubiagari Joanen zor bat ordaindu ziolako eta exekuziobauaren aurrean Zestoako Maria Urbieta eta orduan gastu batzuk kobratzeko zeuzkalako. Guztira Nafarroako
Ondarroako hiribilduan bizi zen Joanes Beruete azal- 5 dukatekoa zen zorra. Ondorioz, zarauztarrak obligaziodu ziren. Joanes Beruete danbolin-joleak Martin Ar- agiria eman zion zestoarrari. Lekuko hiru zestoar hauek
tzuriagari 3 dukat zahar eta Nafarroako dukat bat zor izan ziren: Joan Ibañeta, Migel Artazubiaga eta Joan
zizkion. Zor hura Maria Urbietak Martini ordainduko Erretzabal (ikus [XVI. m. (30-IV) 8] agiria).
ziolako, Joanesek obligazio-agiria eman zion, Mariari
- 1530-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauakopuru hura hurrengo abuztuko Andre Mariaren eguren aurrean, zestoar hauek azaldu ziren: batetik Marnean ordaintzeko.
tin Arzallus eta emazte Maria Joanes Artazubiaga, eta,
Lekuko Zestoako Joan Indo eta Domingo Urbie- bestetik, Martin Artzuriaga. Senar-emazteek 1529ko
ta apaizak eta Migel Artazubiaga izan ziren. Kontuan abuztuan, Enekosauztegi ondoan, 20 sagarrondoko
hartu behar da Joanes musikariaren deitura Nafa- azalerako sagasti-zatia saldu zioten Martin Artzuriagari. Sagarrondo bakoitza 80 txanponean saldu zioten,
rroako Basaburuko herri baten izena dela.
eta Martinek ordainetan sagastiaren balioarekin senarJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zire- emazteen etxe batean (Martin Artzuriagak egin nahi
la, Maria Urbietak obligazio-agiria eman zion Martin zuen etxe berriaren ondoan) horma batzuk eraikiko zizArtzuriagari, Joanes Berueteren zorra ordaintzeko. Le- kien (ikus [XVI. m. (29-VIII) 10] agiria).
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Martin saltzaileak eta Maria Joanes emazteak, ordea, beste proposamen bat egin zioten Martin erosleari. Sagastiaren balioarekin senar-emazteei erortzear zegoen beren Mozti baserria, errebalean zeukaten Errementari etxea eta hiribilduan zeukaten etxea
konponduko zien Martin Artzuriagak. Sagastiaren 20
sagarrondoko zatia nahi zuen lekuan hartuko zuen
erosleak, baina azalera multzo bakarrekoa izango zen.
Bi aldeak ados jarri ziren, eta konponketa-lanak
amaitutakoan kontuak egingo zituzten. Gainerakoan,
lehengo kontratuak indarrean jarraituko zuen. Agirian
lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Ganbara
eta Domingo Lizarrarats, eta Zumaiako Joanes Mendaro. Jarraian, Maria Joanes Artazubiagak zin egin
zuen agiri hark zioenaren aurka ez zela joango (ikus
[XVI. m. (30-V) 4] agiria).

eskribauaren bidez, Martin Artzuriagari (edo Martin
Itziarri) eta Joan Arantza debarrari. Akoako Aurrekoetxearen mendian zeuden 5.000 beso ohol Beduako
portura garraiatuko zituen Martin Ibañezek hurrengo
San Migel eguna baino lehen. Martin Artzuriagak eta
Joan Arantzak garraiatutako beso ohol bakoitzeko
zortzi sos ordainduko zizkioten hurrengo Pazko garizumarako, eta oholak Beduan lehenago saltzen bazituzten, lehenago ordainduko zioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban
Artazubiaga, Pedro Akoa (edo Pedro Ezenarro) eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (30-V) 10] agiria).

- 1530-V-16an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik Martin Arzallus eta emazte Maria Joanes
Artazubiaga, eta, bestetik, Martin Artzuriaga. Han zi- 1530-V-5an, Zumaian, Blas Artazubiaga eskri- ren lau lekuko zestoar hauek ere: Domingo Arrona,
bauarekin Getariako Joan Basabe eta Zestoako Martin Joan Kamio, Migel Artazubiaga eta Lope Amilibia.
Artzuriaga bildu ziren. Martinek Joani barrika erdia Blas eskribauak lau agiri idatzi zituen segidan.
txakolinak balio zuena ordaindu zion, eta getariarrak
Lehen agirian senar-emazteek Zestoako Gurukonpromisoa hartu zuen hurrengo San Migel egunerako Askizuko Agote etxean edaria Martini uzteko. tzean, santutxoaren ondoan (Enekosauztegi aldean)
Lekuko Joan Saez Akoakoa eskribaua, Domingo Li- zeukaten sagasti-zatia saldu zioten Martin Artzuriazarrarats gaztea eta Joan Mendaro zestoarrak izan zi- gari. Lursailak sei sagarrondoko azalera zuen, eta sagarrondoko prezioa 80 txanponekoa zen. Egun batzuk
ren (ikus [XVI. m. (30-V) 6] agiria).
lehenago (maiatzaren 3an) 20 sagarrondo azalerako
- 1530-V-12an, Zumaian, Blas Artazubiaga es- sagasti-zatia saldu zioten. Egun hartan saldutako zakribauaren aurrean Zestoako Martin Artzuriaga eta tiaren mugakide hauek ziren: Sebastian ArtazubiagaAzkoitian bizi zen Alonso Perez Nabarro elkartu zi- ren lurrak, Blas eskribauaren lurrak, Grazia Zabalaren
ren. Alonsok Aiako? Martin Ondarrari 6 erreal eta lurrak, Zubiaurrekoen lurrak eta bidea. Senar-emaztxanpon bat zor zizkion, eta Martin Ondarrak haiek teek ordainagiria eman zioten Martin Artzuriagari.
kobratzeko eskubideak Zestoako Martin ArtzuriagaOndoren, senar-emazteek Martin Artzuriaga sagasri eman zizkion. Beraz, Alonsok Martin Artzuriagari
ordainduko zion zorra hurrengo San Joan egunerako. tira sartu zuten, eta han adar batzuk moztu zituen aiztoaz jabe berriak, lursaila berea zuela adieraztearren.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Jarraian, bigarren agiriaren bidez, Maria Joanesek
Akertza eta Domingo Olazabalegi (Zestoako eta Alkizako auzotarrak), eta Debako Joan Ibia (ikus [XVI. zin egin zuen salmenta haren aurka ez zela joango.
m. (30-V) 8] agiria).
Gero, hirugarren agiria egin zuten. Bertan ziote- 1530-V-16an, Zestoan, Martin Ibañez Zubiau- nez, Martin Arzallusek eta emazteak Martin Artzubiarrekoak obligazio-agiria eman zien, Blas Artazubiaga gari hiribilduan etxe bat lau urterako errentan eman
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zioten. Maizterrak egun hartan, mesede egiteko, lau
urteko errenta aurrez ordaindu zien, eta nagusiek ordainagiria eman zioten.
Laugarren agiria egin zuten azkenik. Bertan
Martin Arzallusek eta Martin Artzuriagak elkarrekin ordura arte izandako harremanen kontuak egin
zituzten. Martin Arzallusi 3 dukateko zorra azaldu
zitzaion, eta kopuru hura hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion Martin Artzuriagari (ikus
[XVI. m. (30-V) 11] agiria).
- 1530-VI-1ean, Zestoan, Maria Martinez Altzolaraskoa alarguna eta Martin Artzuriaga Blas Artazubiaga eskribauarekin zeuden. Maria Martinezek Joan
Ipintza seme zenarekin itsasontzia eduki zuen, eta
han Oiartzungo Joanes Bunano? pilotu zenak lan egin
zuen. Horregatik Joanes zenaren Maria Joan Laburu
alargunari Martin Artzuriaga zestoarrak 25,5 dukat
eman zizkion Maria Martinezen izenean. Diru hura
erregeak ordura arte ordaindutakotik pilotu zenari zegokion soldataren zatia zen.
Ondorioz, Maria Martinezek 25,5 dukaten obligazio-agiria eman zion Martin Artzuriagari, eta zorra
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordain6.14. irudia. Zestoako Gurutzeaga.
duko zion. Lekuko hiru hauek izan ziren: Zestoako
Jakobo Ipintza (Maria Martinezen semea), Oiartzungo Esteban eskribaua, eta Debako Pedro Zumaia gaz- Martinez Untzetakoa, Beltran Arizmendi eta Antonio
Atxaga ziren haietako hiru.
tea (ikus [XVI. m. (30-VI) 1] agiria).
- 1530-VI-20an, Zestoan, Blas Artazubiagarekin
Martin Artzuriaga eta Arroako Joan Arbe elkartu ziren. Martinek Joani Akoako mendietan 172 karga
ikatz egiteak balio zuena dirutan ordaindu zion, eta
Joanek Martini ordainagiria eman zion. Lekuko Joan
Zubiaurre eta Martin Akertza zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-VI) 13] agiria).

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Pagino, Joan Garratza eta Joan Olazabal (ikus
[XVI. m. (30-VII) 5] agiria).

- 1530-VII-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Artzuriaga eta Pedro Egaña bildu ziren. Pedrok Joan Domingez Areitzagakoari egindako
zorragatik ondasunak exekutatu egin zizkioten, baina
- 1530-VII-14an, Zestoan, Maria Larretxe Blas Ar- Pedrok Martini 8 dukat ordaindu zizkion zorragatik
tazubiaga eskribauarekin elkartu zen. Debako Maria eta auzi-gastuengatik. Ondorioz, Martinek Pedrori orIdiakaitzek? diru kopurua zor zion, eta hura kobra ze- dainagiria eman zion. Lekukoetako bi Zestoako Pezaten ahalordea eman zien Martin Artzuriagari eta Gi- dro Arretxe eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa izan ziren
puzkoako korrejimenduko zazpi prokuradoreri. Joan (ikus [XVI. m. (30-VII) 6] agiria).
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6.15. irudia. Itziarko
Ibia baserria.

- 1530-VIII-9an, Zestoan, Arroako Joan Arbe eta
Zestoako Martin Artzuriaga bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joanek Martini Akoako
Igartza ondoko Amisoron 70 karga ikatz egingo zizkion hilabeteko epean. Lau txanpon eta bi sos zen karga ikatza egitearen prezioa. Martin Artzuriagak egun
hartan bi dukat eman zizkion, Itziarko kofradietan
beste dukat bat emango zion, eta gainerakoa San Migel egunerako. Joan Arbek behar zituen otarrak Martinek emango zizkion, eta haien truke Martinek lau
karga ikatz hartuko zituen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ganbara, Joan Arretxe eta Martin Esteban Makatzaga (ikus
[XVI. m. (30-VIII) 5] agiria).

- 1530-VIII-11n, Zestoako errebalean, Zestoako
Martin Artzuriaga eta Astigarribiako Andres Astigarribia azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Martin Artzuriaga Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
prokuradore zen, eta Andresi 14 dukateko zorra kobratu
zion. Zor hura Andresek Martin Ibañezi Joan Martinez
Amilibikoa eskribauaren aurrean egin zion. Ordaintzen
ez zuelako, Andresi ondasunak exekutatu egin zizkioten. Azkenean Martin Artzuriagak zorra eta gastuak kobratu zituen, eta Andresi ordainagiria eman zion.

Ahalordea jasotakoak hauek ziren: Zestoako Martin Artzuriaga, Joan Perez Arretxekoa eta beste bat,
eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Lopez Etxanizkoa, Joan Martinez Untzetakoa eta beste lau prokuradore. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otxoa Artazubiagakoa, Joan Igartza eta Martin Ondalde (ikus [XVI. m. (30-VIII) 11] agiria).

- 1530-VIII-22an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarengana Zumaiako Martin Ibia
hurbildu zen. Ana Amezketa emazte zenak eta biek
Matxin Ibia semea izan zuten, eta Matxin adingabeari
amaren testamentuan aipatutako ondasunak zegozkion. Martin Ibia aitak, Zumaiako alkateak emanda,
semearen tutoretza zeukan. Hala ere, bidaia zeukan
itsasoz egin beharra, eta semearen izenean (eta MarObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Do- tin Ibia beraren izenean) ondasunak kudeatu, zorrak
mingo Agirre eskribaua, Martin Ganbara eta Martin kobratu, kontratuak egin, behar zenean auzitara jo eta
abarretarako, ahalordea eman zien zenbaiti.
Txiriboga (ikus [XVI. m. (30-VIII) 4] agiria).

- 1530-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Arroako Frantzisko Segura, Getariako
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Pedro Ausoroetxeak zin egin zuen agiri haren aurka
ez zuela 25 urte bete gabea zela edo beste ezer argudiatuko. Ondoren, Blas Artazubiagak eta Beltran Untzeta eskribauek adierazi zutenez, aipatutako auzietan
haiek lekukoei testigantzak hartzen ari ziren, baina
agiria egin zuten arbitro bidez auziak konpontzeko.
Lekuko hiru debar hauek izan ziren: Pablo Artzu- Ondorioz, agiria egin zuten testigantzak hartzea 25
riaga (Debako bikarioa), Pedro Ormaetxea (Arroako egunez eteteko. Arbitroek epairik ematen ez bazuten,
bikarioa) eta Frantzisko Zubeltzu. Jarraian Frantzisko testigantzak hartzeari jarraipena emango zioten (ikus
Segurak konpromisoa hartu zuen Frantzisko Arrona [XVI. m. (30-I) 24] agiria).
fidantza hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (30- 1530-II-13an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
IX) 9] agiria).
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Al1530. urtean, ustez azaroan, Zestoako Blas Arta- tzolarats jauregiko Ana Arretxe, eta, bestetik, Domenzubiaga eskribauak agiria idatzi zuen. Agirian parte ja Ausoroetxea eta Pedro Ausoroetxea semea. Epaile
hartutako bat Domingo Arretxe zen, eta lekuko zes- arbitroei 25 eguneko epea eman zitzaien beren epaia
toar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Zuube jakinarazteko, baina egun hartan, otsailaren 13an, epea
eta Pedro Ezenarro (ikus [XVI. m. (30-XI) 2] agiria). beste 20 egunez luzatzea erabaki zuten. Lekuko Domingo Agirre eskribaua, Domingo Arrona eta Joan
Kortazar izan ziren (ikus [XVI. m. (30-II) 5] agiria).
6.1.7. Altzolarasko Ana Arretxeren eta
Frantzisko Arrona eta Zestoako Martin Artzuriaga
bildu ziren. Lehen biek obligazio-agiria eman zioten
Martini, hurrengo Pazko maiatzekoan 4 dukat ordaintzeko. Frantzisko Segurak Martini zor hura hari
ondasunak exekutatu zizkiotenean sortutako gastuengatik egin zion.

seme Domingo Arronaren agiriak

- 1530-III-6an, beste 20 egunez luzatu zieten epea,
- 1530-I-25ean, Bekolan, Blas Artazubiaga es- arbitroak ados jartzen ez zirelako. Agirian lekuko zeskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik toar hauek izan ziren: Joan Igartza, Joan Erretzabal
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe (bere etxekoen eta Joan Goikoetxea (ikus [XVI. m. (30-III) 4] agiria).
izenean), eta, bestetik, Domenja Ausoroetxea, bere
- 1530-III-25ean, Aizarnan, lehengo epe eta luzaseme Pedro Ausoroetxearekin. Bi aldeek auziak zituzten elkarren aurka: 82,5 kintal burdinagatik bata, penez gain, beste hogei eguneko luzapena eman zieeta 57 kintal burdinagatik bestea; izan ere, Fernando ten arbitroei beren epaia eman zezaten. Pedro AusoGebara zenak (Altzolarats jauregiko Juliana Gebara- roetxeak, 25 urte bete gabe zelako, zin egin zuen agiri
ren aitak) Joan Urbieta “Agure” izenekoari zorretan hark zioenaren aurka ez zela joango.
utzi zizkion.
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: DoDesadostasunak ebaztearren, Ana Arretxek Zes- mingo Arrona, Domingo Urbieta apaiza eta Martin
toako Joan Martinez Amilibikoa eskribaua izendatu Etxeberria (ikus [XVI. m. (30-III) 19] agiria).
zuen arbitro epaile, eta Domenjak Getariako Beltran
- 1530-III-28an, Zestoako Bekolan, Blas ArtazuUntzeta eskribaua. Bi arbitroek hirugarren epailea
izendatu ahal izango zuten, epaian ados ez bazeu- biaga eskribauaren aurrean honako hauek zeuden:
den. Arbitro epaileek 20 eguneko epea izango zuten Altzolarats jauregiko Ana Arretxe, Domenja eta Peberen erabakia (gehiengoz edo aho batez) emateko. dro Ausoroetxea ama-semeak, eta Joan Martinez
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona Amilibikoa eta Beltran Untzeta arbitro epaileak (biak
(Ana Arretxeren semea), Jofre Ibañez Altzolaraskoa ere eskribauak). Anak Domenja eta Pedrorekin zuen
auzian, arbitroek beren epaia eman zuten.
eta Anton Zugasti.
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6.16. irudia. Zestoako
Baio.

- 1530-II-5ean, Zestoako Baion, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik
Domingo Arrona (Ana Arretxeren semea), eta, bestetik, Maria Antxieta (Martin Sastarrainen emaztea). Aurreko urtean, 1529-VII-5ean, Maria Antxietak Baion
sagastia saldu zion Domingo Arronari (ikus [XVI.
m. (29-VII) 14] agiria). 32 dukat eta 8 txanponekoa
zen sagastiaren prezioa. 1530-II-5ean, hain zuzen,
prezioaren azken zatia ordaindu zion Domingok MaArbitro epaileek erabaki zutenez, Ana Arretxek riari, eta honek ordainagiria eman zion. Jarraian MaDomenja eta Pedrori 75 kintal burdina emango ziz- riak Domingo Baioko sagastira sartu zuen, eta Dominkien; hiru epetan eman ere: 25 hurrengo ekaineko San gok sasi batzuk moztu zituen, jabe zela adierazteko.
Joan egunean, 25 handik urtebetera eta beste 25 beste
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
urtebetera. Domingo Arrona zenak Altzolarats jauregia 5.000 kintalean enkantean erosi zuen, baina dena Martinez Amilibikoa eskribaua eta Martin Amilibia
ordaindu gabe omen zegoen. Beraz, Domenja eta Pe- semea, eta Debako Anton Zugasti (ikus [XVI. m. (30drori eman beharreko 75 kintalak aipatutako 5.000 II) 1] agiria).
kintalak osatzeko izango ziren. Auzian egindako gas- 1530-III-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga estuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen, baina
Blas Artazubiagari agiriak egiteagatik, erdi bana eta kribauarekin hauek bildu ziren: batetik Domingo
10 eguneko epean, urrezko gaztelau bat ordainduko Arrona nagusia, eta, bestetik, Martin Luberriaga,
“Martiz” goitizeneko maizterra. Domingok Martini
zioten, hau da, 32 txanpon alde bakoitzak.
Arroako Etxeandia baserria errentan eman zion lau
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebas- urterako. Errenta aldia hurrengo maiatzaren 1ean
tian Artazubiaga, Domingo Arrona semea eta Martin hasiko zen. Urtero errenta gisa maizterrak urrezko 4
dukat ordainduko zituen.
Etxeberria (ikus [XVI. m. (30-III) 23] agiria).
Altzolarats jauregiko Fernando Gebara zenak Joan
Urbietari (“Agure” goitizenekoari) zorra egin zion: 82
kintal burdinakoa, gehi 25, gehi 23, gehi 9 kintalekoa
(139 kintalekoa guztira). Gero Altzolarats jauregia bere
ondasunekin enkantean 5.000 kintal burdinatan Domingo Arrona zenak (Anaren senarrak) erosi zuen. Horregatik Joan Urbietaren Domenja alargunak eta Pedro
semeak zorra Anak ordain zezala eskatzen zuten.
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Martinek Domingori urtero bildutako sagarraren eta intxaurraren erdia emango zion. Gabonetan
bi kapoi on ere bai. Martinek ordainduko zituen
Arroako elizan Etxenagusiari zegozkion olatak
eta argizariak. Domingok baserriko lurretan 100
edo 200 sagarrondo aldatu ahal izango zituen bere
kontura, baina hortik aurrera maizterrak zainduko
zituen.

6.1.8. P. Aizarnatea, P. Uranga, Mª
J. Zuube eta Mª. Pz Baltzolakoaren
testamentuak

- 1530-III-17an, Zestoako Altzolaratsen, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Pedro Aizarnateak testamentua egin zuen. Bere zorrak zerrendatu zituen.
Aizarnako elizan, Aizarnateko hilobian, lurperatuko
zuten. Haren arimaren alde ohiko elizkizunak egin
Baserriko era guztietako ganaduak erdi bana zitzatela agindu zion suhiari. Santa Engraziari eta
haziko zituzten nagusiak eta maizterrak. Maizte- beste zenbaiti limosna eman zien.
rrak behar bezala haziko eta gobernatuko zituen,
eta berri emango zion nagusiari eskatutako bakoiSebastian Artazubiagari 66 dukat eta 14,5 txanpon
tzean. Ganadua saltzeko nagusiaren baimena be- zor zizkion, baina hori ordaintzeko Astuin ikatza egin
harko zen.
zion. Blas Artazubiagari, agiriak egiteagatik, dukat
erdia zor zion. Testamentu-betearazle bere emaztea,
Martinek bere kontura txerri bat edo bi eduki ahal Sebastian Artazubiaga eta Martin Ondalde izendatu
izango zituen. Maizterrak soro eta baratzeak ongi he- zituen. Testamentuan lekuko Domingo Arrona, Dosituta edukiko zituen.
mingo Urbieta apaiza eta Joan Ondalde izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-III) 13] agiria).
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Debako Joanes Kortazar batxilerra, eta Zestoako Joan Zuube, eta
- 1530-IV-30ean, Zumaian, Blas Artazubiaga esPedro Ausoroetxea (ikus [XVI. m. (30-III) 18] agi- kribauarekin Paskuala Urangak testamentu irekia egin
ria).
zuen. Funtsean 1529-XII-24an (ikus [XVI. m. (29-XII)
19] agiria) Paskualak egin zuen testamentuaren berdi- 1530-VIII-3an, Zestoan, Altzolarats jauregiko na da hau. Oraingoan, jakina, lekukoak beste batzuk
Ana Arretxe alarguna eta seme Domingo Arrona dira; hauexek, hain zuzen: Domingo Dornutegi, Martin
gaztea aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren Ariztondo, Joan Arteaga, Domingo Erkisketa eta Anaurrean. Aiako Beogarate baserria zela medio, auzi- ton Garate (ikus [XVI. m. (30-IV) 19] agiria).
tan zebiltzan Katalina Oribarrekin eta Maria Otxoa
...rekin? (ikus [XVI. m. (29-X) 2] eta [XVI. m. (29- 1530-V-20an, Zestoan, Maria Joango Zuube
XII) 11] agiriak).
ohean gaixo zegoen, eta Blas Artazubiaga eskribauaren bidez testamentua egin zuen. Hildakoan Zestoako
Gipuzkoako korrejidoreak auzi hartan Ana eta elizan lurperatuko zuten, etxearen hilobian. Ohiko hiDomingoren aurkako epaia eman zuen. Ondorioz, letak eta elizkizunak egingo zizkioten. Zenbait limosama-semeek, epaiaren aurka gora jotzeko, ahalordea na ematea ere agindu zuen: gatibu zeuden kristaueneman zieten Zestoako Esteban Eztiola eskribauari tzat erreal bat eta Zestoako elizarentzat 6 txanpon.
eta Valladolidko Kantzelaritzako sei prokuradoreri
(Joan Lopez Arrietakoari, Joan Otxoa Urkizukoari
Ondoren zorren zerrenda egin zuen: Blas Artazueta beste lauri).
biagari dobloia (2 dukat) zor zion, Maria Perez Zubiaurrekoa alargunari (89 txanpon), Grazia LizasoeAhalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan tari (35 txanpon), Perika Mantelolari (30 txanpon),
ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan Oliden eta Joan Domenja Liliri (1 dukat eta 35 txanpon) (izara landua
bahitu zion Domenjak) eta Maria Beltran Iraetaren
Ibañeta (ikus [XVI. m. (30-VIII) 1] agiria).
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ondorengoei (40 txanpon). Maria Martinez Altzolaraskoak 3 dukat zor zizkion Maria Joango Zuuberi.
Domingo Lizarraratsek 41 txanpon eta 3 marai zor
zizkion. Beste zenbait zor eta hartzeko kopuruak ere
zehaztu zituen.
Maria Joangok aginduta, hiltzen zenean haren eta
gurasoen arimen alde 30na meza emango zituzten
bikarioak, Joan Otxoa Artazubiagakoak, Joan Ibañetak (meza berria ematen zuenean) eta Liliko abadeak.
Zorrak ordainduta geratzen zenaren oinordeko unibertsal Graziatxo Arratia alaba izendatu zuen. Blas
Artazubiaga eskribaua izango zen haren tutore eta
zaintzaile. Graziatxo legezko seme-alabarik gabe hiltzen baldin bazen, Blas eskribaua izango zen oinordeko. Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Domingo Lizarrarats, Joan Baltzola eta Blas eskribaua.
Lekuko Martin Ipintza, Lope Ernataritz eta Joan Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (30-V) 14] agiria).
- 1530-VI-18an, Zestoako errebalean, Pedro Martinez Baltzolakoaren etxean Blas Artazubiaga eskribauarekin Maria Perez Baltzolakoa zegoen. Maria
Perezek, ondoezik zebilelako, testamentua egin zuen.
Joan Perez Altzolaraskoa, Maria Perezen senarra,
kanpoan zebilen orduan.

Maria Perez Baltzolakoak agindu zuenez, Zestoako
elizan lurperatuko zuten, ama zegoen hilobian, eta ohiko
hiletak eta urteurrenak egingo zizkioten. Zestoako elizan
bertan bi aldiz hogeita hamarna meza emango zituzten
haren arimaren alde hiru apaiz hauetako bakoitzak: Esteban Aisoro bikarioak, Joan Otxoa Artazubiagakoak
eta Joanes Ipintzak. Maria Perezek limosnak ere eman
zituen: Hirutasuneko ordenakoei urrezko florina kristau
gatibuak askatzeko, Santa Engraziako ermitari 3 erreal,
Aizarnako elizari dukata, Arroako Santa Ana elizari 2
erreal, Aizarnazabalgo San Migeli 2 erreal, Itziarko elizari 2 erreal, Zestoako ospitaleari oheko izarak, eta San Lorente Beaingoari erreala. Maria Perez Bidaurretakoaren
ondorengoei dukata emango zieten.
Jarraian Maria Perezek hari egin zizkioten eta
kobratzeko zituen zorrak aipatu zituen. Ana Ipintza
ilobak urrezko 19 dukat zor zizkion, Katalina Ipintzari zor zizkiolako. Horregatik bahituta zeuzkan zilarrezko 10 masusta, izara landua, burkoa, zetazko
ehuna eta zilarrezko botoi txiki batzuk.
Zumaiako Marina Amilibiak, Fernando Indoren
alargunak, urrezko 2 dukat zor zizkion, eta bahituta
bi izara eta zoronga zeuzkan. Zestoako Ana Ausoro? alargunak 40 txanpon zor zizkion. Juliana Altzolaratsek (edo Gebarak) urrezko 2 dukat zor zizkion,

6.17. irudia. akoako
Zuube (orain txaperi).
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eta Maria Perezek hari bahitutako zilarrezko “agnus- ki, ohe-estalkiak. burkoak, lau zartagin, burdinazko
goilareak, lurrezko platerak, bi bular-oskol beso-badeia”, zilarrezko bi orratz eta poltsa zeuzkan
besekin eta bizkar-babesekin, etab.
Maria Perez Baltzolakoak bere oinordekotzat
Beste hiru kutxa ere bazeuden. Batean kontuak
hauek izendatu zituen: Joan, Pedro, Frantzisko, Domingo eta Mariatxo Altzolarats seme-alabak. Denek zeuden, eta bestean Joan Perez Altzolaraskoa senaherentzian parte berdina izango zuten. Hala ere, Pedro rraren gauzak. Bi balezta, hiru lantza eta ezpata ere
Martinez Baltzolakoa aitak edo Joan Perez Altzola- etxean zeuden. Inbentarioan lekuko hauek izan ziren:
raskoa senarrak (edonork) seme edo alabaren bati oni- Joan Blas Orio zumaiarra, Joan Martinez Baltzolakoa
barretan hobekuntza egin nahi bazion, egiterik izango batxiler zestoarra, eta Joan Perez Mezetakoa debarra.
zuen. Aita edo senarrik izan ezean, testamentu-beteaJarraian, Maria Perez Baltzolakoak onartu egin
razleek (gehienen oniritziaz) egin ahal izango zuten
zuen Joan Blas Oriori 11 dukat eta Gaztelako 7 erreal
hobekuntza, lurraldeko ohituraren arabera.
zor zizkiola. Joan Martinez Baltzolakoa batxilerrari
Testamentu-beterarazle hauek izendatu zituen: Do- 1.525 marai zor zizkiola ere onartu zuen. Seme Joan
mingo Lizarrarats, Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan Altzolarats Sevillan gaixotu zenean egin ziren gastu
Baltzola, Joan Perez Altzagakoa, Joan Blas Orio, Pe- haiek, eta Maria Perezek ordain zitezela agindu zuen.
dro Martinez Baltzolakoa aita eta Joan Perez Altzola- Lekuko Zestoako Joan eta Domingo Lizarrarats, eta
Debako Joan Perez Areitzagakoa izan ziren (ikus
raskoa senarra.
[XVI. m. (30-VI) 12] agiria).
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Baltzolakoa batxilerra, Domingo Liza- 6.1.9. M. Ipintzaren, J. Kortazarren eta A.
rrarats gaztea eta Migel Artazubiaga.
Gaintzaren ezkontza-kontratuak
Hurrengo egunean, leku berean, Maria Perez Baltzolakoak bizi zen etxean zeuzkan bitxi, arropa eta
tresnen inbentarioa egin zuen. Sarrailadun kutxa batean, besteak beste, hauek zeuzkan: zilarrezko hiru
katilu, zilarrezko txarroa, zilarrezko gatzontzia, oihalak, gortinak, galtzak, jipoiak, Londresko oihalezko
eta ganbelu-ilezko kapusaiak, emakume-soinekoak,
eskriturak zeuden otartxoa, urrezko eraztunak, zilar
urreztatuzko katea, etab. Kutxa itxi eta giltza Maria
Perezek gorde zuen.

- 1530-VIII-24an, Deban, bertako Sebastian Arriola
eskribauaren eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Zestoako Martin Ipintzak eta Maria
Ramus Zumaiak ezkontza-kontratua egin zuten. Martin hain zuzen Zestoako Jakobo Ipintza zenaren eta
Maria Martinez Altzolaraskoaren semea zen; Maria
Ramus, berriz, Debako Pedro Zumaiaren eta Grazia
Azkarateren alaba.

Pedrok eta Graziak ezkonberriei zenbait ondasun eman zizkieten: Debako plaza ondoan kantoiko
Beste kutxa bat hutsik zegoen. Beste batean, berriz, Azokaetxea bere arreo eta tresneriarekin, bederatzi
hauek zeuden: oihalak, zortzi zoronga, zilarrezko goila- ohe (bat Maria Ramusen Maria Perez izebak emana),
reak, zetazko gerrikoak, arropak, emakume-soinekoak, zilarrezko bi katilu eta bi kutxa. Horiez gain hauek ere
etab. Kutxa itxita giltza Maria Perez Baltzolakoak gor- eman zizkieten: bi mahasti, Itziarko aldapako sagasde zuen. Beste kutxa batean oheko arropa zegoen, iza- tia, Lasurregiko sagastia bere zumadiarekin eta Olano
rak, etab. Haren giltza ere Maria Perezek gorde zuen.
batxilerrarekin erdi bana zuten errotaren eskubideak.
Etxean hauek zeuden: 14 argimutil, eztainuzko 14
Pedro eta Grazia senar-emazteek Maria Ramus
plater handi, 12 txiki, katiluak, beste 13 plater txi- alabari herenaren eta bostenaren hobekuntza egin zio- 371 -
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6.18. irudia. debako
udaletxeko plaza.

ez zuten dote hura ezkontzako kontratuan azaltzerik nahi. Pedro Zumaiak eta emazteak ezkontzarako
emandako ondasunen gaineko zorrak ordaintzen eta
beste negozio batzuetan erabiliko zuten diru hura,
baina Azokaetxea eta beste ondasunak hipotekaturik geratuko ziren. Lekuko honako hauek izan ziren:
Debako Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta Zestoako
Martin Ipintzak bere diruak eta azienda zeuzkan, Domingo Urbieta (Zestoa eta Aizarnako elizetako beeta haiek, ezkontza hausten baldin bazen, ez ziren ai- nefiziadua) eta Joan Lizarrarats.
patutako irabazietan sartuko. Zin eginda zehaztuko
Bi egun geroago, 1530-VIII-26an, Deban, Martin
zuen Martin senarrak zein diru eta azienda ziren. Pedro Zumaiak eta Grazia Azkaratek fidatzaile hauek Ipintzak Pedro aitaginarrebari 100 dukat eman zizaurkeztu zituzten: Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa, kion 50 dobloitan. Pedrok, berriz, ordainagiria eman
Martin Otxoa Irarrazabalgoa eta Joan Lopez Irarraza- zion Martin suhiari. Lekuko Domingo Urbieta, Joan
balgoa. Pedrok eta Graziak konpromisoa hartu zuten Lizarrarats eta Migel Artazubiaga izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-VIII) 12] agiria).
fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko.
ten. Ezkonberriek Maria Ruiz Azokaetxean edukiko
zuten, eta hiltzen zenean hiletak egingo zizkioten.
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten baldin
bazen, ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ezkondu ondoren lortutako irabaziak erdi
bana banatuko ziren.

Jarraian Pablo Artzuriaga biziarteko bikarioak
Martin eta Maria Ramus ezkondu egin zituen Debako
Andre Mariaren elizan. Lekuko debar hauek izan ziren: Martin Segura apaiza, Joan Diaz Agirrekoa eta
Joan Martinez Lasturkoa.
Egun hartan, Debatik Itziar aldera dagoen aldapan,
Blas Artazubiagak kontratua idatzi zuen Pedro Zumaia eta Martin Ipintzarentzat. Martinek 100 dukat
emango zizkion Pedrori 10 eguneko epean, baina

- 1530-IX-17an, Zestoako Akoan, Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Joan
Kortazar zen senargaia, Joan Altzolaratsen eta Maria Kortazar zenen semea. Emaztegaia Katalina Ereño zen, Domingo Ereño zenaren eta Katalina Ereño
alargunaren alaba. Joan Kortazarrek eta Joan Martin
Indok (azken honek aitaginarreba Martin Perez Kortazarkoaren izenean) ezkonberrientzat Kortazar baserria eman zuten, bere lur, zuhaitz, arreo eta tresna
guztiekin; baita bi behi eta bi ohe ere.
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Katalina Ereño alargunak alabaren dote gisa 70
dukat, zilarrezko katilua, hiru ohe eta arropak emango zizkien. 45 dukat Martin Perez Kortazarkoarentzat
izango ziren, eta gainerakoa ezkonberrientzat. Hurrengo San Migel egunetik hasita urtebeteko epean
ordainduko zituen dukatak.
Kortazarko hariztietatik Martin Perez Kortazarkoak
aukeratu eta sei haritz beretzat hartuko zituen. Martin
Perezek emandako ondasunen gozamenaren erdia ere
berea izango zuen bizi zen artean. Gero ezkonberrientzat izango zen dena, baina haren eta Kortazarko hildakoen hiletak eta elizkizunak senar-emazteek egin
beharko zituzten.
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza bere
jatorrizko enborrera itzuliko zen. Katalina Ereño ama
alargunak Joan Ereño semea aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Ezkontza-kontratuan lekuko Martin Ganbara,
Joan Pagino eta Txomin Ereño zestoarak izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-IX) 26] agiria).

alargunaren semea. Emaztegaia Zestoako Ana Baltzola zen, Martin Baltzola zenaren eta Maria Perez
Altzolaraskoaren alaba.
Elbira Zabala-Gaintzak ezkonberriei dohaintzan
Itziarko Gaintza etxea bere lur eta ondasunekin eman
zien; baita Debako herrian zuen etxea ere, bere baratzearekin. Mahastia eta bi sagasti ere eman zizkien,
denak ere Debako jurisdikziokoak. Gainza etxeko
arreoa, bi ohe, behi, ardi, idi parea, etab. Elbirarenak
izango ziren bizi zen artean. Gainera urtero arkumea,
antxumea, txerrikumea, sei otarkada sagar eta hamar
otarkada gaztaina emango zizkioten. Lau gaztainondo
ere bereak izango zituen Elbira amak.
Aipatutako baldintza horiek betetzen ez bazituzten, Elbira Zabala-Gaintzak eskubidea izango zuen
dohaintzan emandako guztiaren gozamenaren erdia
hartzeko. Elbiraren Domenja eta Maria Joango Gaintza alabak ere han zeuden, eta amak dotea agindu
zien. Anton Gaintza semeari, berriz, herenaren eta
bostenaren hobekuntza eman zion.

Maria Perez Altzolaraskoak Ana Baltzola alabaren
- 1530-XI-6an, Blas Artazubiaga eskribauak dote gisa 170 dukat, lau ohe, kutxa, arropak, etab. aginArroan ezkontza-kontratua idatzi zuen. Itziarko An- du zituen. Haietako 140 dukat Gaintza etxeak Itziarko
ton Gaintza zen senargaia, Elbira Zabala-Gaintza Maria Martin Lasturri zor ziona ordaintzeko izango zi-

6.19. irudia. Itziarko
Gaintza-etxeberri.
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ren. Beste 20 dukat Maria Perezek Elbirari eman ziz- Migel Artazubiaga, Domingo Antsorregi eta Fernankion, eta azken 10 dukatak Ana Baltzola arreoarekin do Zubeltzu (ikus [XVI. m. (30-XI) 3] agiria).
Gaintzara joaten zenean ordainduko zituen.

6.1.10. Sebastian Artazubiaga eta Martin
Elbira Zabala-Gaintzak bere fidatzaileak aurkeztu Ondalde olagizonen kontratuak

zituen: Martin Usarraga, Joan Uzkangabekoa, Fortun
Txertudi eta Pedro Gaintza. Maria Perez Altzolaraskoaren fidatzaileak hauek ziren: Zestoako Domingo
Lizarrarats zaharra eta Joan Lizarrarats semea, eta
Joan Martinez Baltzolakoa batxilerra.

- 1530-II-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik Martin Ondalde, eta,
bestetik, Fernando Arreitza, Martin Indo (Joan Martin
Indo ere ordezkatuz), Joan Bengoetxea, Pedro Iribarrena eta Pedro Ausoroetxea. Martin Ondaldek auziak
Ezkontza seme-alabarik gabe hausten baldin ba- zituen Domingo Aranbururekin eta honen emazte eta
zen, ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzu- aitaginarrebarekin, Aranburu baserri ondoko bidea
liko zen, eta ezkontzan lortutako irabaziak erdi bana itxi egiten ziotelako (ikus [XVI. m. (29-XI) 9] eta
banatuko ziren. Ezkontza-kontratuan lekukoetako [XVI. m. (29-XII) 1] agiriak).
batzuk hauek izan ziren: Zestoako Joanes Potzueta eta
Migel Artazubiaga, eta Debako Domingo Antsorregi.
Martin Ondaldek auzi haietan ordura arte egindako
gastuetan, eta aurrerantzean egingo zituenetan, FernanJarraian, leku berean, Elbira Zabala-Gaintzak bere do Arreitzak, Martin Indok eta lagunek parte hartu nahi
lau fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko zuten. Zestoako Kontzejuari zergak ordaintzeko bakoikonpromisoa hartu zuen. Hala ere, dohaintzan eman tzari zegokion milako kopuruaren arabera ordainduko
zituen ondasunen zorrak Deban zituen ondasunak zioten Martin Ondalderi. Gainera ahalordea eman ziobaino handiagoak baldin baziren, aldea fidatzaileek ten Martini haien izenean ere behar ziren gastuak egin
zitzan. Pedro Ausoroetxeak, 25 urte bete gabea zelako,
ordaindu beharko zuten.
zin egin zuen agiriak zioenaren aurka ez zela joango.
Maria Perez Altzolaraskoak ere konpromisoa hartu
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zuen bere fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko Joanes Potzueta apaiza, Migel Artazu- Martin Legarda, Pedro Askatusa eta Anton Zugasti.
biaga eta Joan Amilibia hargina izan ziren.
Egun batzuk geroago, otsailaren 27an, leku eta esOndoren, leku berean, Domenja Gaintzak eta Ma- kribau berarekin Joan Paginok agiria egin zuen. Hark
ria Joango Gaintzak (Anton senarraren arrebek) zin ere Martin Ondaldek auzietan egindako gastuetan
egin zuten, bakoitzak 40 dukat, 2 ohe eta arropak besteek bezala bere zatia ordainduko zuen. Lekuko
dote gisa jasota, ezkontza-kontratuaren aurka ez zi- Martin Legarda, Joan Ezenarro eta beste zestoar bat
rela joango eta 25 urte bete gabeak zirela ez zutela izan ziren (ikus [XVI. m. (30-II) 2] agiria).
argudiatuko. Joanes Potzueta, Migel Artazubiaga eta
Fernando Zubeltzu izan ziren lekuko.
- 1530-IX-8an, leku berean, kontuak egin zituzten,
eta Martin Ondaldek ordura arte auzian egindako gasBerehala, leku berean, Ana Baltzola emazteak zin tuak azaldu zituen. Guztira 120 dukat gastatu zituen.
egin zuen amarengandik jasotako doteaz ados zegoela Taldekideek onartu egin zituzten kontuak eta bakoiaitortuz. Seniparteagatik gehiago tokatzen bazitzaion, tzak zegokion partea ordaintzeko konpromisoa hartu
gainerakoa anaia Joan Martinez Baltzolakoa batxile- zuen. Lekuko Bartolome Txiriboga, Martin Argin eta
rrari utzi zion. 25 urte bete gabea zela ez zuen argu- Joan Ondalde zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
diatuko. Lekuko hauek izan ziren: Joanes Potzueta, (30-IX) 18] agiria).
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6.20. irudia. Bekola
etxea.

- 1530-III-14an, Azkoitian, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez bertako Migel Txurruka merkatariak
ordainagiria eman zien Zestoako Sebastian Artazubiagari eta Martin Ondalderi. Lehenago, Domingo Saez
Errekaldekoa eskribauaren bidez, Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Martin Ondaldek, eta Debako
(Iraetako) Joan Martinez Igartuakoak obligazio-agiria
eman zioten Migel Txurrukari, 270 kintal burdina ordaintzeko. Migelen aginduei jarraituz, Sebastianek
eta Martinek zegozkien burdinak Joan Martinez Igartuakoari eman zizkioten. Ondorioz, Migel Txurrukak
ordainagiria eman zien Sebastiani eta Martini. Migelek beregan gorde zuen Joan Martinezi zegokion partea eskatzeko eskubidea.

daindu zion, eta honek ordainagiria eman zion. Joan
Martinez kontulariak kopuru hura ez ziola eskatuko
bermatu zion zumaiarrak. Lekukoetako bi Joan Martinez Amilibikoa eskribau zestoarra eta Martin Intxaurregi zumaiarra izan ziren (ikus [XVI. m. (30-III)
16] agiria).
- 1530-V-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Ondalde, Altzolarats jauregiko burdinolako olagizona, azaldu zen. Bizkaiko
Joan Salazarri ahalordea eman zion haren izenean zor
bat kobra zezan. Diego Zerezo? jaunarekin Bizkaian
kontuak egin behar zituen Joanek, eta Martin Ondalderen alde 80 dukaterainoko zorra azalduko zen.

Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel
Ordainagirian lekuko Joan Aginaga eta beste
azkoitiar bat, eta Zestoako Meltxor Artazubiaga (Blas Artazubiaga, Martin Ganbara eta Domingo LizarraArtazubiaga eskribauaren semea) izan ziren (ikus rats (ikus [XVI. m. (30-V) 20] agiria).
[XVI. m. (30-III) 11] agiria).
- 1530-VII-10ean, Aizarnazabalen, Saiazko Irozte- 1530-III-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- giko San Kristobalen, Blas Artazubiaga eskribauaren
bauaren aurrean Sebastian Artazubiaga eta Zumaiako aurrean Zarauzko Martin Esnal-Argoain eta Zestoako
Joan Lopez Arteagakoa azaldu ziren. Sebastianek Sebastian Artazubiaga elkartu ziren. Martinek SebasBekolako etxe, burdinola, errota eta mendien erren- tiani 30 kintal pletinatan emango zizkion hurrengo
tagatik 217 dukat eta 40 txanpon zor zizkion Joan Eguberri egunerako, Beduako errenterian edo OiMartinez Olotzagakoa kontulariari eta emazteari. Se- kiakoan utzita eta zergak ordainduta. Burdina haien
bastianek kopuru hura Joan Lopez Arteagakoari or- balioa Sebastianek dirutan ordaindu zion Martini.
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Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Ganbara, Pedro Ausoroetxea eta Martin Arano
(ikus [XVI. m. (30-VII) 4] agiria).

Agirian lekuko Joanes Potzueta, Martin Arano eta
San Joan Egaña izan ziren (ikus [XVI. m. (30-X) 2]
agiria).

- 1530-XI-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Martin Indo, Sebastian Artazubiaga
eta Martin Ondalde zestoarrak elkartu ziren. Sebastian eta Martin Ondalde hurrenez hurren Bekolako eta
Altzolararts jauregiko olagizonak ziren. Beren gaiak
Oikiako eta Beduako errenterietara garraiatzeko Urbietan ibaia (oraingo Urola ibaia) Joan Martin Indoren lursail batetik zeharkatu nahi zuten zamariekin.
Joan Martini baimena eskatu zioten horretarako, eta
honek baiezkoa eman zien, baina berak erabakiko
- 1530-IX-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- zuen baimena indarrean noiz arte eduki.
biaga eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: baBaimen-agirian lekukoetako bat Joanes Potzueta
tetik Altzolarats jauregiko Ana Arretxe, eta, bestetik,
Martin Ondalde, Martin Indo eta Pedro Ausoroetxea apaiza izan zen (ikus [XVI. m. (30-XI) 10] agiria).
zestoarrak. Martin Indo eta Pedro Ausoroetxea Martin
Ondalderen fidatzaile ziren.
6.1.11. Joan Martinez Igartuakoa
- 1530-X-8an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
eskribauarekin Martin Ondalde eta Martin Indo elkartu
ziren. Martin Ondaldek Martin Indori 50 dukat eta 2
kintal burdinaren balioa maileguz eman zion, eta honek
hari hurrengo Eguberri egunerako itzuliko zion zorra.
Martin Indok, gainera, Martin Ipintzak maileguz emandako 20 dukat zeuzkan ordaintzeko. Lekuko Pedro Iribarrena, Joan Bengoetxea eta Martin Argin zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-IX) 17] agiria).

Ana Arretxek Altzolarats jauregiko basoak saldu zizkien 150 dukat eta 60 txanponean, bertan ikatza egin
zezaten. Herena (50 dukat eta 20 txanpon) hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordainduko zioten, urtebete
geroago beste herena, eta handik urtebetera hirugarren
herena. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Martin Ganbara eta Joan Pagino.

olagizonaren tratuak

- 1530-I-15ean, Iraetako jauregian, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Joan Martinez Igartuakoa (bertako olagizona), Martin Azpiazu-Intxaurregi eta Joan
Beltran Iraeta bildu ziren. Martinek eta beste lagun
batzuek Joan Martinezi lehenago zorra egin zioten,
eta egun hartan Joan Beltran Iraetak (Azpiazu baserria
Martini erosi zion preziotik) Joan Martinez olagizonari
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zire- Martinen zorra ordaindu zion, 62 kintal burdina emanla, Pedro Ausoroetxeak zin egin zuen obligazio-agiri da. Beraz, Martin Azpiazu-Intxaurregik zorra eta ondaharen aurka ez zela joango eta ez zuela 25 urte bete sunen exekuzioan egindako gastuak ordaindu zizkion
gabea zela argudiatuko. Ondoren Martin Ondaldek Joan Martinezi, Joan Beltranen eskutik. Ondorioz, Joan
konpromisoa hartu zuen bere bi fidatzaileak obligazio Martinez olagizonak ordainagiria eman zion zordunari.
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI.
m. (30-IX) 34] agiria).
Lekuko Tomas Egaña eta Joan Beltran Iraetaren
morroi Gabriel Iraeta eta Mateo Urbieta izan ziren
- 1530-X-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- (ikus [XVI. m. (30-I) 3] agiria).
bauaren aurrean Martin Ondalde eta Joan Olaberria
elkartu ziren. Martin Ondalderi Migel Ibartzabalek
- 1530-IV-4an, Zestoako Aizubian, Blas Artazudobloia (2 dukat) zor zion, eta aldi berean Martinek biaga eskribauaren bidez Pedro Iribarrenak obligaJoan Olaberriari zor zion dobloia. Beraz, Martin On- zio-agiria eman zion Iraetako Joan Martinez Igardaldek eskubidea eman zion Joan Olaberriari Migel tuakoa olagizonari. Joanek Pedrori hiru? anega baba
Ibartzabali dobloia kobra ziezaion.
96 txanponean saldu zizkion, eta Pedrok hurrengo
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6.21. irudia. Iraetako
Granero.

ahalmena eman zion bi zor haren izenean kobratzeko: bata 9 dukatekoa zen, Zumaiako Joan Mirubiari
kobratzekoa, eta bestea 4 dukatekoa, Arroako Martin
Artzubiagari kobratzekoa. 13 dukat haietatik 12 Joan
Ereñok Joan Martinez Igartuakoari emango zizkion,
- 1530-VII-26an, Arroan, Iraetako Joan Martinez eta beste dukata gastuetarako izango zen (ikus [XVI.
Igartuakoa olagizona eta Arroako Fernando Zubeltzu m. (30-IX) 8] agiria).
(Joan Zubeltzu “Ezkerraren” anaia) elkartu ziren Blas
Artazubiaga eskribauarekin. Fernandok Joan Mar- 6.1.12. Zubiaurretarren kontratu eta
tinezi bi dukat maileguz hartu zizkion, eta zorra harremanak
hurrengo inauterietan ordainduko zion. Obligazioagirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Ur- - 1530-I-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauabieta, Joan Pagino eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI. rekin Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Milia
m. (30-VII) 12] agiria).
Enparandi bildu ziren. Martinek Miliari Akoa aldean
zegoen Enparandi baserria errentan sei urterako eman
- 1530-IX-5ean, Arroan, Zestoako Joan Ereño eta zion (iragandako San Migel egunetik kontatzen hasita).
Joan Martinez Igartuakoa Blas Artazubiaga eskribauarekin zeuden. Arroako Joan Areitzaga mazolaMiliak errenta gisa urtero bost anega gari eta bost
riak Iraetako olagizon Joan Martinez Igartuakoari 12 anega artatxiki emango zizkion Martini. Sagarra, gazdukat zor zizkion, eta zor hura hurrengo Domu Santu taina eta gainerako fruituak erdi bana hartuko zituzegunetik urtebetera ordaintzeko ardura Joan Ereñok ten. Gainera, Martinek sei ardi eta bi behi beren txahartu zuen bere gain. Obligazio-agirian lekuko Zes- halarekin utzi zizkion Miliari, baserrian haz eta zain
toako Joan Ibañeta eta Arroako Kristobal Goikoetxea zitzan. Haien etekinak erdi bana jasoko zituzten.
eta Frantzisko Segura izan ziren.
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak au- Joan Urbieta, Martin Ezenarro zurgina eta Martin Arrrean zirela, Joan Areitzaga mazolariak Joan Ereñori tzuriaga (ikus [XVI. m. (30-I) 12] agiria).
San Joan egunerako ordainduko zion zorra. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Fernandez Edarritzagakoa, Joan Otaegi eta Txomin
Aranburu (ikus [XVI. m. (30-IV) 1] agiria).
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1530eko martxoan, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Martin Ibañez
Zubiaurrekoa eta Joan Lopez Zelaikoa elkartu ziren.
Martinek Joani dirua eta idiak eman zizkion, eta elkarren artean egun hartara arte izandako harremanen
kontuak eginda, Joani 64 dukateko zorra azaldu zitzaion. Zor hura Martini urtebeteko epean ordainduko
zion. Obligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek
izan ziren: Joanes Potzueta apaiza, Joan Urbieta eta
Joan Ondalde (ikus [XVI. m. (30-III) 17] agiria).

florin itzuliko zizkion, hurrengo Domu Santu egunean
beste 20, eta handik aurrera urtero Domu Santu egunez 20na florin, zorra kitatu arte. Lekuko Joan Igartza,
Migel Artazubiaga eta Joan Erretzabal zestoarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (30-IV) 7] agiria).

- 1530-IV-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Paskuala Olazabal alarguna azaldu
zen. Hark zioenez, Martin Zubiaurre semea Ameriketako Nombre de Dios hirian hil egin zen, baina testamentua eta ondasunen inbentarioa eginda, ama Paskua- 1530-IV-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- la izendatu zuen oinordeko. Ondorioz, Paskualak Makribauarengana Azpeitiko Joan Arraio eta Zestoako ria Zubiaurre alabari ahalordea eman zion Azkoitiko
Martin Ibañez Zubiaurrekoa hurbildu ziren. Joan hain Frantzisko Txurrukarengandik eta beste edonorenganzuzen Gallari baserrian bizi zen, eta Martin Akoaba- dik Martinek utzitako ondasunak eskura zitzan.
rrena baserriaren jabe zen.
Ahalordean lekuko Joan Olazabal, Martin AmiliMartinek Joani 1528ko Domu Santu egunean, bost bia eta Kristobal Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m.
urterako, ardi eta ahuntz 38 buru eman zizkion haz eta (30-IV) 15] agiria). (Gure ustez Nombre de Dios Pagoberna zitzan. Ganadu hura Martinek gurasoengan- namako hiria da, Ozeano Atlantikoan dagoena, Diego
dik herentziaz jaso zuen, eta Joanek obligazio-agiria Necuesak 1510ean sortua eta Indietako flotak Ameeman zion 1533ko Domu Santu egunean Martini riketan zuen lehen portua. Mexikon San Luis Potosí
itzultzeko. Bitartean ganaduak hipotekatuta geratu estatuan bada izen bereko herri txiki bat ere).
ziren.
- 1530-V-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriHorrez gain, Martinek Joani maileguz 100 florin bauaren aurrean Joan Otaegi eta Martin Ibañez Zuarrunt eman zizkion. Hurrengo San Joan egunean 20 biaurrekoa azaldu ziren. Martinek Joani urrezko 2

6.22. irudia.
Zubimusuko zubia.
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dukat maileguz eman zizkion, eta hurrengo Pazko
egunean ordainduko zion zorra. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Zelaia “Beltza”, Pedro Gesalaga eta
Joan Aurrekoetxea (ikus [XVI. m. (30-V) 21] agiria).
- 1530-VII-25ean, Errezilgo Antxiturbia baserrian
bertako Nafarra Gorotzene eta Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa Blas Artazubiaga eskribauarekin
bildu ziren. Nafarraren senar Pedro Gorotzene zenak
Martin Ibañezi 5 dukateko zorra utzi zion, eta Nafarra
alargunak bi epetan ordainduko zion: erdia urtebete
barru, eta beste erdia handik beste urtebetera. Obligazio-agirian lekuko Zestoako Martin Artzuriaga eta
Joan Artzuriaga semea, eta errezildar bat izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-VII) 8] agiria).
- 1530-VIII-15ean, Zestoako zubiaren ondoan, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Fernando Olaso azaldu ziren
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauaren aurrean lehenago Fernandok
Martini 19 dukateko zorra egin zion. Ordurako 5 dukat
ordaindurik zituen, eta egun hartan beste 14 dukatak itzuli zizkion. Martinek ordainagiria eman zion.

zio-agiria eman zion Lope Agirrek. Zorra hurrengo
Eguberrietarako ordainduko zion. Lekuko Zestoako
Domingo Urbieta apaiza eta Jakobo Ipintza gaztea izan
ziren; baita Debako Joan Usarraga eta Joan Otxoa Zumarragakoa ere (ikus [XVI. m. (30-VIII) 13] agiria).
- 1530-IX-5ean, Arroan, Debako Joan Zubeltzu,
Zumaiako Joan Sarasola eta Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoa azaldu ziren Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean. Grazia Martinezek beste biei
mandoa saldu zien 8,5 dukatean, eta hauek hurrengo
San Joan egunerako ordainduko zioten zorra. Lekuko
Pedro Akoa (edo Pedro Ezenarro), Martin Artzuriaga
eta Joan Akoa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(30-IX) 11] agiria).
- 1530-IX-8an, Aizarnan, Saiazko Domingo Izetabekoa eta anaia Pedro Zulaika, eta Zestoako Martin Ibañez Zubiarrekoa azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Martinek bi anaiei idi parea saldu zien
22 dukatean, eta hauek zorra urtebete barru ordainduko
zuten. Obligazio-agirian lekuko Zestoako Pedro Iribarrena eta Martin Artzuriaga, eta Aiako Migel Agineta
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-IX) 16] agiria).

Bestalde, Martin Andonaegiren izenean Joan Ruiz
- 1530-IX-10ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Olasokoak beste 15 dukat eman zizkion, eta hari ere
ordainagiria eman zion. Lekuko hiru zestoar hauek Artazubiaga eskribauaren aurrean Etxabe baserrian
izan ziren: Joan Amilibia, Joan Zubiaurre eta Martin bizi zen Joan Gartzia Zuloetakoa eta Zestoako Martin
Ibañez Zubiaurrekoa aurkeztu ziren. Martinek JoaItziar (edo Martin Artzuriaga).
ni idi parea 14 dukatean saldu zion, eta honek hari
Egun berean, Zestoako errebalean, Martin Ibañez zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako
Zubiaurrekoak Blas Artazubiagaren aurrean ahalor- ordainduko zion. Azkoitiko Aitolan bizi zen Joan Oladea eman zien Martin Artzuriagari eta honen seme zabalek zin egin zuen han zegoen pertsona Joan GarJoan Artzuriagari, Fernando Olasori eta beste edonori tzia Zuloetakoa zela.
Martinen izenean zorrak kobra ziezazkioten. Lekuko
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesMartin Ganbara, Joan Pagino eta Joan Zubiaurre izan
toako Joan Ibañeta eta Joango Ibañeta iloba, eta Azkoiziren (ikus [XVI. m. (30-VIII) 7] agiria).
tiko Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (30-IX) 22] agiria).
- 1530-VIII-25ean, Debako hondartzan, Blas Arta- 1530-IX-28an, Zestoako errebalean, Blas Artazuzubiagaren aurrean Lope Agirre debarra aurkeztu zen.
Zestoako Martin Zubiaurre zenak Loperi maileguz 6 biaga eskribauarengana Debako Sorarte (oraingo Soardukat, erreal bat gutxiago, eman zizkion lehenago, eta te) baserrian bizi zen Joan Zinkunegi eta Zestoako MaMaria Zubiaurre arreba zen zestoarraren oinordekoa. ria Perez Zubiaurrekoa hurbildu ziren. Joanek Mariari
Beraz, egun hartan Deban ez zegoen Mariari, obliga- 10 ardi, 10 ahuntz eta arkumea erosi zizkion 8 dukat
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eta 20 txanponean. Hurrengo Eguberri egunerako ordainduko zion zorra, eta bitartean bahituran utzi zion
urrezko hariaz landutako zoronga. Erositako ganaduak
ere hipotekaturik geratu ziren, dena ordaindu arte. Agirian lekuko Zestoako hiru hauek izan ziren: Joan Otxoa
Artazubiagakoa, Martin Artzuriaga eta Joan Garratza
(ikus [XVI. m. (30-IX) 33] agiria).
- 1530-XII-27an, Zestoako Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Arzallus-Etxeandia eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren. Martin
Ibañezek idiak saldu zizkion sei dukatean Martin Arzallus-Etxeandiari, eta honek zorra hurrengo ekaineko San
Joan egunean ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko
Martin Ganbara, Joan Erretzabal eta Martin Igartza izan
ziren (ikus [XVI. m. (30-XII) 5] agiria).

aurrean Maria Martinez Olidengoa alarguna azaldu
zen. Besoetan seme Joangotxo Baltzola haur txikia
zekarren, Genoan zortzi bat hilabete lehenago hil zen
Jakobo Baltzola senarraren semea. Maria Martinezek
zioenez, Joangotxok tutorea behar zuen ondasunak
kudeatzeko.
Joan Martinez alkateak, bere informazioa jasota,
ama Maria Martinezen zina jaso zuen. Amak zintzo
eta zuzen kudeatuko zituen haurraren ondasunak eta
eskubideak, eta tutore aldia amaitzen zenean, semeari kontuen berri eman eta ordainketak egingo zizkion.
Maria Martinezek fidatzaile gisa Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Azpeitiko Joan Antzia? aurkeztu
zituen. Alkateak, bere aginpidea erabiliz, umearen
tutore Maria Martinez Olidengoa ama izendatu zuen.

6.1.13. Ipintza eta baltzolatarren agiriak

Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Esteban Aisoro bikarioa, Joan Arano eta Joan Ezenarro
- 1530-I-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- (ikus [XVI. m. (30-V) 24] agiria).
rekin Arroako Domikutza Amezketa eta Zestoako
- 1530-VI-3an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa
Ana Ipintza elkartu ziren. Domikutzak Anari urrezko
sei dukat eman zizkion maileguz, honek gariarekin alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
eta beste zenbait salgairekin tratuak egin zitzan. Anak Maria Martinez Olidengoa azaldu zen. Joangotxo
urtebeteko epean ordainduko zuen zorra. Agirian le- Baltzolaren ondasunen inbentarioa egin zuen.
kuko honako hauek izan ziren: Migel Otxoa ArtazuBatetik 83 dukat zituen, Pedro Akoak emandakoak.
biagakoa, Joan Ibañeta eta Meltxor Artazubiaga (ikus
Joan Lopez Arteagakoari 12 dukat eta 8 erreal ordain[XVI. m. (30-I) 21] agiria).
du zizkioten, Pedro Akoari 9 erreal Jakoboren faktore
- 1530-III-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- izan zelako, San Joan Olazabali dobla bat, eta Arabauarekin Joan Ipintza apaiza eta Pedro Egaña gaztea goiko erreinuan dirua ateratzeagatik 12,5 erreal. Orelkartu ziren. Joanek eta Pedrok egun hartara arte izan- dainketa haiek egin eta 83 dukat geratu ziren Joangodako tratuen kontuak egin zituzten. Emaitzak zioenez, txo Baltzolarentzat.
Pedrok Joani 4 dukat zor zizkion, eta, gainera, Joanen
Bestalde, 72 dukat zituen. Grazia Martinez Zubiaubehi-aziendako 10 buru Pedrok zeuzkan. Pedrok hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zizkion 4 dukatak, rrekoak, Jakoboren amak, 120 dukat agindu zizkion
semeari dote gisa ezkondu zenean. Zati bat ordaindu
eta ganaduak Joanek eskatutakoan emango zizkion.
zuen Graziak, Kristobal Artzubiaga eskribauak idatziObligazio-agirian lekuko Joanes Potzueta, Joan tako ordainagiriaren arabera, baina 72 dukat ordainArano eta Domingo Arano izan ziren (ikus [XVI. m. tzeko zeuzkan.
(30-III) 3] agiria).
Zestoako Arretxeazpietan sagastia zuen Joango- 1530-V-30ean, Zestoan, Joan Martinez Amili- txo Baltzolak, Jakoboren Grazia amak semeari hau
bikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren ezkondu zenean eman ziolako. Gainera Joan Zubeltzu
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6.23. irudia. amilibiko
borda.

“Ezkerra” goitizenekoak 10 dukat zor zizkion, Jako- herentzia inbentarioa egin ondoren onartzeko ala ez
bori hura bizi zenean, mandoa erosi ziolako. Azpei- onartzeko baldintzarekin. Agirian lekuko Azkoitiko
tiko Santiago Gorriaranek zaldia erosi zion, eta 10 bat Anton Aginaga eta Joan Segura izan ziren.
dukateko zorra zeukan Joangotxorekin.
Hurrengo egunean, Zestoan, zubiko portalean Joan
Horiek horrela, Maria Martinez Olidengoak zio- Martinez Amilibikoa alkatearen eta aipatutako eskrienez, haren tutore eta zaintzaile Fernando Olazabal bauaren aurrean Esteban Artazubiagak berretsi egin
medikua izan zen, eta Jakobo Baltzolak harengan- zuen 33 dukat eta 70 marai haiek inbentarioaren aradik 45 dukat jaso zituen. Jakoboren beste zor batzuk bera jaso zituela. Lekuko Zestoako Pedro Akoa eta
ere ordaindu zituen Maria Martinezek, baina kontu Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Zumaiako Txomin
haiek guztiak bere tutore aldia amaitzen zenean azal- Segura izan ziren (ikus [XVI. m. (30-VI) 7] agiria).
duko zituen.
- 1530-VI-11n, Zestoan, Azkoitiko Joan Saez
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Aranburukoa merkataria eta Debako Maria San Joan
Otxoa Artazubiagakoa, Esteban Artazubiaga eta Pe- Etxeberrikoa aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Saezek Maria San Joani, hodro Akoa (ikus [XVI. m. (30-VI) 6] agiria).
nen aita Kristobal Etxeberria zenaren 11.983 ma- 1530-VI-8an, Azkoitian, Blas Artazubiaga es- rai eman zizkion. Maria San Joanek ordainagiria
kribauarekin Esteban Artazubiaga zestoarra eta Joan eman zion azkoitiarrari, eta, berme gisa, bi fidaSaez Aranburukoa merkatari azkoitiarra bildu ziren. tzaile aurkeztu zizkion: Joan Usarraga eta Martin
Martin Ipintza zestoarrak bidalita, Joan Saezek Este- Akertza debarrak.
bani 33 dukat eta 70 marai eman zizkion. Diru haiek
Maria San Joanek konpromisoa hartu zuen bi fiMartin Artazubiaga zenarenak eta Joan Artazubiagadatzaileak gai hartatik onik eta kalterik gabe ateratzerenak ziren (biak ere Estebanen semeak ziren).
ko. Ordainagirian lekuko Joan Lizarrarats, Domingo
Estebanek kopuru haren ordainagiria eman zion Lizarrarats eta Jakobo Ipintza zestoarrak izan ziren
Joan Saezi, baina inbentarioaren arabera, hau da, (ikus [XVI. m. (30-VI) 8] agiria).
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Maria Joani emango zizkion gero. Joan Artazubiaga
Ameriketan etxera joan baino lehen hiltzen bazen,
Fernando Olazabal (gaztea) izango zen Ameriketako
oinordeko.
Egun hartan, Zestoan, Martin Perez Atxotegikoa
eta Joan Saez Aranburukoa merkatarien bidez, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa merkatariak 11.534 marai
eman zizkion Maria Joango Garratza alargunari (15
dobloi eta 284 marai, hau da, 1 dukat = 375 marai
zen). Joan Otxoa Ipintzakoa seme zenak utzitako
diruak ziren haiek. Maria Joanek ordainagiria eman
zien hiru merkatariei. Lekuko hiru zestoar hauek izan
ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Tomas Egaña.
Garbi ikusten da hemengo merkatariek beren
merkataritza-sarea garai hartarako Ameriketaraino
hedatuta zeukatela (ikus [XVI. m. (30-VII) 2] agiria).
- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Joan
Baltzola bildu ziren. Joan Zugastik Joan Baltzolari
hezitako idia erosi zion. Egindako zorra 6 dukat 12,5
txanpon gutxiagokoa zen, eta kopuru hura hurrengo
Pazko garizumakoan ordainduko zion. Joan Zugas6.24. irudia. arroako bista. 1911. (Indalezio
tik zin egin zuen obligazio-agiriak zioenaren aurka
oiangurenen argazkia).
ez zela joango. Lekuko Zestoako Joan Lizarrarats eta
- 1530-VII-7an, Zestoan, Maria Joan Garratza eta Joan Bengoetxea eta Arroako Pedro Zugasti izan ziJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren Blas Ar- ren (ikus [XVI. m. (30-VII) 16] agiria).
tazubiaga eskribauaren aurrean. Maria Joan, Pedro
- 1530-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriOtxoa Ipintzakoaren alarguna zen, eta Joan Otxoa
Ipintzakoa semea hil egin zitzaion “Espainia Be- bauaren aurrean Maria Martinez Altzolaraskoa azalrriko” (oraingo Mexikoko) Veracruz hirian. Joan du zen. Maria hain zuzen Jakobo Ipintzaren alarguna
Otxoak Veracruzen testamentua egin zuen Hernando zen, eta Joan Ipintza semea hil egin zitzaion. Maria
ama oinordeko izendatu zuen Joan zenak.
Sierra eskribauaren aurrean.
Joan Otxoak testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joan Artazubiaga, Fernando Olazabal
(gaztea) eta Joan Lizarrarats. Oinordeko bi izendatu
zituen Joan Otxoa Ipintzakoak bere testamentuan:
Joan Artazubiaga “Espainia Berrian” eta ama Maria
Joan Garratza “Espainian”. Joan Artazubiagak Joan
Otxoaren Ameriketako haren ondasun guztiak ama

Maria Martinezek beste bi seme ere bazituen: Martin Ipintza eta Jakobo Ipintza gaztea. Mariak bi semeei
eta Zumaiako Joan Migelez Askizukoari ahalordea
eman zien, Joan Ipintza zenari zor ziotena kobra zezaten. Erregeak agindua emana zuen 1530. urtean Joan
Ipintzari 150.930,5 marai ordaintzeko, eta 1531. urtean
beste horrenbeste ordaintzeko. Malagako alkabalak
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Epea igaro eta ordaintzen ez zutelako, Joanes
jasotzen zituen Gomez de Molina jaunak (Granadako
Ipintzak koralezko aleak saltzera atera zituen, eta gasLoja herrian bizi zenak) ordaindu behar zituen.
tu batzuk ere egin zituen. Alkateak senar-emazteak
Ahalordea zuten hiruretako edonork kobratuko apaizari dukata eta egindako gastuak ordaintzera konzituen diru haiek, edo, ordaintzen ez bazieten, pro- denatu zituen. Lekuko Esteban Artazubiaga eta Pedro
testatu egingo zuten, edo trukea behin edo behin Segura zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (30-IX)
eta berriz egingo zuten. Ahalordean lekuko zestoar 27] agiria).
hauek izan ziren: Joan Oliden, Martin Amilibia, Mi- 1530-XI-15ean, Zestoan, bertako Joan Martinez
gel Artazubiaga eta Domingo Urbieta (ikus [XVI. m.
Baltzolakoa batxilerrak ahalordea eman zion Joan Sua(30-IX) 14] agiria).
rezi, haren izenean zorrak kobratu eta auzietan ordezka
Joanes Ipintza zenaren ama eta oinordeko Maria zezan. Agirian lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, PeMartinez Altzolaraskoa zela berresteko, Joan Martin- dro Ezenarro, Joan Iraeta eta Migel Artazubiaga zesez Amilibikoa alkateak hiru lekukoren testigantzak toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (30-XI) 8] agiria).
hartu zituen, hauek lehenbizi zin egin ondoren. Domingo Urbieta apaiza, Migel Artazubiaga eta Joan 6.1.14. Egañatarren eta ganbaratarren
Oliden ziren lekukoak. Domingo Urbietak zioenez, tratu eta eskribuak
Maria Martinez ama zen oinordekoa. Hark kobratzen
zituen semeari egindako zorrak, hark ordaintzen zi- - 1530-I-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrituen semeak egindako zorrak, hark kudeatzen zituen bauaren aurrean Pedro Egaña gaztea eta Joan Zuube
semearen ondasunak eta hark egin zizkion (eta egiten “Arotzarte” mazolaria azaldu ziren. San Joan Egaña
zizkion) hiletak eta elizkizunak. Aipatutako Martin, eta Maria Egaña 1529-I-6an ezkondu zirenean, Pedro
Jakobo gaztea eta Ana alarguna beste anai-arrebarik Egañak (San Joanen anaiak) dotea agindu zion Tomas
ez zuen utzi Joan Ipintza ontzi-maisuak.
Egañari (Mariaren aitari) (ikus [XVI. m. (29-I) 3] agiria). 40 dukat ordaindu behar zizkion Pedrok Tomasi,
Beste bi lekukoek ere antzeko erantzunak eman baina Tomasek, era berean, Joan Zuuberi zor zizkion
zituzten, eta alkateak, bere aginpidea erabiliz, Maria 40 dukat. Ondorioz, Pedro Egaña gazteak obligazioMartinez Altzolaraskoa berretsi zuen Joan Ipintza ze- agiria eman zion Joan Zuuberi, eta hurrengo Egubenaren oinordekotzat. Lekuko Martin Amilibia, Joan rrietarako ordainduko zizkion 40 dukatak.
Olazabal eta Joan Arretxe izan ziren.
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joanes
Jarraian, alkatearen eta eskribauaren aurrean, Mar- Potzueta apaiza, Martin Zulaika eta Fernando Etxebetin Ipintzak, Jakobo Ipintza gazteak eta Ana Ipintza rria. Jarraian, Joan Zuubek Pedro Egaña gazteari oralargunak amaren alde uko egin zieten Joan Ipintza- dainagiria eman zion, 40 dukaten obligazio-agiria egin
ren ondasunetan izan zitzaketen eskubideei. Lekuko ziolako. Ondoren Tomas Egañak ordainagiria eman
Joan Oliden Martin Amilibia eta Migel Artazubiaga zion Pedro Egaña gazteari, eta eskubide guztiak eman
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-IX) 14] agiria).
zizkion Pedro Egaña gazteari, zorra bere lagunei kobra
ziezaien (ikus [XVI. m. (30-I) 26] agiria).
- 1530-IX-20an, Zestoan, bertako alkate Joan Martinez Amilibikoak, Blas Artazubiaga eskribaua au- 1530-III-26an, Arroakolako ubidearen ondoan,
rrean zela, epaia eman zuen. Joanes Ipintza apaizak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Grazia Egaña
lehenago dukata eman zien maileguz Joan Apategi- eta Joan Lizarrarats bildu ziren. Grazia, hain zuzen,
ri eta emazte Maria Domingez Ondarrakoari. Joan Joan Domingez Areitzagakoaren alarguna zen, eta
Ipintzak koralezko aleak hartu zizkien bahituran.
Joan, berriz, Areitzaga Zelaikoa baserriaren jabea.
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6.25. irudia. arroako
areitzagazelaia (edo
Zelaikoa).

Auzia zuten elkarren artean lursail batzuen mugei
buruz eta bide batzuetan ibiltzeko eskubideei buruz.
Ondorioz, bi arbitro epaile izendatu zituzten, beren
epaia eman zezaten: Joan Amilibia hargin zestoarra,
eta Joan Baltzola debarra. Hauek hirugarren epailea
hautatu ahal izango zuten, behar izanez gero. Hirugarrena izendatzeko ados jartzen ez baziren, bakoitzak
berea izendatu eta zozketaz hartuko zuten, baina ezingo zuten aldeen seniderik aukeratu.
Epaileek (aho batez, edo bik hala erabakita) epaia
emateko epea garizumako Pazko egunetik zortzi egunera amaituko zen, baina epe hura luzatzerik izango zuten. Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako
Joanes Kortazar batxilerra eta Joan Errementari, eta
Zestoako Pedro Egaña (Grazia Egañaren aita) (ikus
[XVI. m. (30-III) 21] agiria).
- 1530-IV-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Joan Amilibia eta Debako Joan
Baltzola bildu ziren. Azken biak arbitro epaile ziren
Areitzagazelaiko Joan Lizarraratsek eta Areitzaga
Joan Domingo etxeko Grazia Egañaren artean lur eta
bide batzuei buruz zuten auzian. Martxoaren 26an
hartu zuten epaia emateko epea egun hartan beteko
zen, eta beste horrenbeste denboraz luzatu zuten delako epea.

Gainera, eskubidea zutenez gero, hirugarren arbitrotzat Joan Martinez Igartuakoa izendatu zuten, Iraetako burdinolako olagizona. Lekuko Domingo Lizarrarats, Pedro Gesalaga eta Joan Zubiaurre izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-IV) 17] agiria).
- 1530-IV-29an, Iraetako burdinolan, hiru arbitroek
aho batez egun hartan epaia eman zuten. Bi etxeen lurren artean zegoen hesia eta ubide zaharraren lerroa
luzatu egingo zuten Arroakolara zihoan ubideraino.
Lerro hartatik Areitzagazelai aldera zegoena Joan
Lizarraratsentzat izango zen, eta Joan Domingo etxe
aldera zegoena Grazia Egañarentzat. Alde bakoitzak
bere lurretara iristeko bere pasabidea izango zuen,
ubidearen gaineko zubien bidez. Zenbait haritzen
ondoan eta han zegoen sahatsaren ondoan mugarriak
nola eta non ipini ere zehaztu zuten.
Ordura arte auzian egindako gastuak alde bakoitzak
bereak ordainduko zituen, baina Blas Artazubiagari
alde bakoitzak 6 erreal emango zizkion bere eskribaulanagatik. Epaia eman zutenean lekuko Benito Igartua,
Felipe Lasalde eta Martin Andonaegi izan ziren.
Handik zenbait hilabetera, 1530-IX-15ean, Arroan,
Blas Artazubiaga eskribaua, bi aldeak eta arbitroak
bertan zirela, epaian adierazita bezala mugarriak eza-
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rri zituzten. Eskribauak Joan Lizarraratsi eta Grazia
Egañari epaiaren berri zehatz-mehatz eman zien. Lekuko honako hauek izan ziren: Matxino Ipintza, San
Joan Egaña, Joan Akoa eta Martin Txiriboga (ikus
[XVI. m. (30-IV) 18] agiria).
- 1530-IV-25ean, Santa Engraziako ermitaren ondoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Pedro Egaña, anaia San Joan Egaña eta Joanes Ipintza apaiza
elkartu ziren. Pedro eta San Joan anaiek apaizari 32,5
dukat balio zuten ganaduak erosi zizkioten, eta hurrengo maiatzaren hasieratik urtebeteko epean ordainduko zuten zorra. Lekuko Zestoako Martin Ganbara,
Joan Arano eta Martin Ezenarro izan ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Pedro Egañak konpromisoa hartu zuen anaia San Joan
Egaña obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko; izan ere, San Joanek hark eskatuta parte hartu
baitzuen (ikus [XVI. m. (30-IV) 11] agiria).
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Egaña, San Joan Egaña anaia eta
Joan Arano zeuden. Joan Aranok Maria Perez Aranoetakoari? 13,5 dukat zor zizkion, eta Pedrok eta San
Joanek konpromisoa hartu zuten zor hura ordaintzeko
epea hurrengo maiatzeko Pazko egunetik urtebetera
atzeratzeko. Bitartean hartzekodunak eskatzen bazuen, Pedro eta anaiak ordainduko zuten, egun hartan
Joan Ipintzari egin zioten 31,5 dukateko obligaziotik.
Agirian lekuko Martin Ganbara, Joan Arano, Martin Ezenarro eta Martin Legarda izan ziren (ikus [XVI.
m. (30-IV) 12] agiria).
- 1530-V-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Maria Joango Ganbara elkartu
zen. Maria Joango hain zuzen Joan Akertzaren alarguna zen, eta Bergarako Martin Perez Antsotegikoak
lehenago Joani 11.083 maraiko (edo 29 dukat eta 27,5
txanponeko) zorra egin zion. Egun hartan, ordea,
Martin Perezek Maria Joangori zorra ordaindu egin
zion Maria Otxoa Akertza alabaren bidez. Ondorioz,
Maria Joangok Martin Perezi ordainagiria eman zion.

Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa
Artazubiagakoa, Martin Artzuriaga eta Pedro Akoa
(ikus [XVI. m. (30-V) 7] agiria).
- 1530-V-17an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa
alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
Maria Joango Ganbara alarguna azaldu zen, Martin
eta Ana Akertza seme-alabekin. Maria Joangok Joan
Akertza zenarekin izan zituen bi seme-alabak, baina
hauek 25 urte bete gabeak ziren. Batez ere Bergarako
Martin Perez Antsotegikoak zeuzkan diru batzuk kobratzeko seme-alabek zaindari edo kuradorea behar
zuten.
Alkateak Martin eta Anari galdetu egin zien zaindaritzat nor nahi zuten, eta ama Maria Joango aukeratu zuten. Maria Joangok zin egin zuen seme-alaben
ondasunak eta eskubideak zintzo eta ongi zainduko
zituela. Fidatzailetzat Sebastian Artazubiaga eta Pedro Ezenarro aurkeztu zituen.
Alkateak, bere aginpidea erabiliz, Marai Joango
seme-alaben zaindari izendatu zuen. Maria Joango
Ganbarak konpromisoa hartu zuen bere bi fidatzaileak
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Arretxe eta Esteban Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (30-V) 12] agiria).
- 1530-VII-31n, Aizarnan, bertako Joan Apategi
hargina eta San Joan Egaña elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. San Joan Egañak maileguz urrezko 4 dukat eman zizkion harginari, eta
honek hurrengo Pazko garizumakoan itzuliko zion
zorra. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Arano eta Pedro Egaña
(ikus [XVI. m. (30-VII) 17] agiria).
- 1530-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Grazia Egaña eta Joan Perez Areitzagakoa azaldu ziren. Grazia Egaña Joan
Domingez Areitzagakoaren alarguna zen, eta Joan
Perezek, lehenago, Graziaren senar zenari 70 kintal burdinako zorra egin zion. Egun hartan, ordea,
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6.26. irudia. arroako
areitzaga Joan
domingo (edo
Joandomingonea).

Joan Perezek hain zuzen Joan Domingezek lehenago
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako 24 kintaleko
zorra ordaindu zion, eta beste 16,5 kintal Graziari
eman zizkion (guztira 40,5 kintal). Grazia Egañak
Joan Perezi 40,5 kintal haien ordainagiria eman
zion. Lekuko hiru hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Lizarrarats eta San Joan Egaña (ikus [XVI.
m. (30-IX) 12] agiria).

- 1530-X-28an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Tomas Egaña eta Martin Ganbara elkartu ziren. Tomasek Martini 65 txanpon zor zizkion Martin Intxaurregiren bidez, eta haiek 40 eguneko epean ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
Lekukoetako bat Domingo Urbieta apaiza izan zen
(ikus [XVI. m. (30-X) 10] agiria).

6.1.15. Amilibia, Potzueta eta Ermua
- 1530-IX-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- etxekoen agiriak

bauarekin Joan Pagino eta Martin Ganbara elkartu
ziren. Martinek Joani 7 dukat eta 10,5 txanpon maileguz eman zizkion. Joanek handik 15 egunera 2 dukat
itzuliko zizkion, eta hurrengo inauterietan gainerakoa.
Obligazio-agirian lekuko Pedro Ezenarro, Joan Martin Indo eta beste zestoar bat izan ziren (ikus [XVI. m.
(30-IX) 30] agiria).

- 1530-I-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik
Maria Perez Potzuetakoa, eta, bestetik, Martin Gorosarri eta Zarauzko Santxa Potzueta. Azken biek
Zazpisagasti baserriaren errentagatik 4,5 dukat ordaindu zizkioten Aizarnazabalen bizi zen Ramus
Gorosariri; izan ere, Maria Perez Potzuetakoa na- 1530-X-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- gusiak kopuru hura zor zion Ramusi. Beraz, Maria
kribauaren aurrean Domingo Arano eta Pedro Ega- Perezek bi maizterrei ordainagiria eman zien, eta
ña elkartu ziren. Domingok Pedrori bi zekor saldu bi aldeak aske geratu ziren Zazpisagastiren errenzizkion 13 dukatean, eta Domingok zorra hurrengo tamendutik.
Domu Santu egunetik urtebeteko epean ordainduko
zion. Lekuko Klemente Aisoro, Joan Arano eta MarLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo
tin Zulaika zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (30- Urbieta apaiza, Domingo Aranguren eta Fernando
X) 4] agiria).
Etxeberria (ikus [XVI. m. (30-I) 2] agiria).
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6. (1530)

- 1530-I-120an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Martin Amilibia harginak
obligazio-agiria egin zion Joan Ortiz Ganboakoari (Zarauzko jaunari). Martinek Joani idiak erosi zizkion, eta
prezioaren zati bat (3 dukat eta 10 txanpon) zorretan
zeukan. Hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zizkion zestoarrak zarazutarrari 3 dukat eta 10 txanponak.

zizkion Diegori. Horrenbestez zorra ordainduta geratu zen, eta Diegok ordainagiria eman zien. Lekuko
Zestoako Martin Artzuriaga eta Debako Joan Belez
Beduakoa eta Kristobal Olaskoaga izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-III) 10] agiria).

- 1530-IV-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Perez Potzuetakoa bere
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Joan Otxoa Ar- bigarren senar Martin Aranorekin azaldu zen. Bertan
tazubiagakoa eta Joan Artzuriaga, eta Domingo Urrutia zen Ramus Gorosarri ere. Maria Perezek zioenez,
izan ziren, besteak beste (ikus [XVI. m. (30-I) 14] agiria). Martin Gorosarrik eta emazte Santxa Potzuetak (Maria Perezen amak) 4,5 dukat zor zizkioten Zazpisa- 1530-III-13an, Arroan, Blas Artazubiaga es- gasti etxearen errentagatik. Bestalde, Maria Perezen
kribauak ordainagiria idatzi zion Joan Errementari- lehen senarrak, Lope Potzuetak, zorra egin zion Airi Martin Ermuarentzat. Hain zuzen Martinek Joani zarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarriri.
lehenago egindako 5 dukateko zorra ordaindu egin
Ondorioz, zorraren zati bat ordaintzeko, Maria Pezion, eta Joanek Martini ordainagiria eman zion. Lekuko Zestoako Martin Artzuriaga eta Debako Joan rezek Ramus Gorosarriri eta Martin Esnali, 4,5 dukatak
Belez eta Kristobal Olaskoaga izan ziren (ikus [XVI. Martin Gorosarriri kobratzeko eskubidea eman zien.
Agirian lekuko Zestoako Sebastian Artazubiaga eta
m. (30-III) 9] agiria).
Esteban Aranguren, eta Aiako Joan Erroteta izan ziren.
- 1530-III-13an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, Ramus Gorosarrik adierazi zuenez, Lope
bauak ordainagiria idatzi zuen. Diego Ermuak auzia
eduki zuen Joan Ermua anaia zenarekin, eta anaia Potzueta-Esnal zenak 18 dukateko zorra egin zion, eta
kondenatu egin zuten. Joanen alargunak, Domenja egun hartarako 8 dukat kobratu zituen: 4,5 dukat MaErmuak, Joan Etxeberriaren bidez sei dukat eman ria Perezek orduantxe emandako eskubidearekin, eta

6.27. irudia. arroako
ermua.
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beste 3,5 dirutan eta ordaindutako gastuetan. Beste 6.1.16. Oliden, Eztiola, Errementari eta
10 dukat geratu zitzaizkion Ramusi kobratzeko. Dena Zubeltzu etxekoen tratu eta agiriak
den, 8 dukaten ordainagiria eman zion Maria Perez
Potzuetakoari (ikus [XVI. m. (30-IV) 13] agiria).
- 1530-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Zestoako Esteban
- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- Aisoro bikarioa eta Esteban Eztiola eskribaua batetik,
bauaren aurrean Zestoako Joan Pagino eta Maria Perez eta, bestetik, Azpeitiko Pedro Ruiz Agirrekoa. Bere
Potzuetakoa azaldu ziren. Maria Perezek tratuak egin garaian Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren auzituen Joanekin eta honen gurasoekin, baina egun har- rrean Esteban bikarioak, Joan Eztiola zenaren semetan kontuak egin zituzten. Joani 7 dukat eta 7,5 txanpo- alaba adingabeen izenean, 20 kintal burdina maileguz
neko zorra azaldu zitzaion, eta konpromisoa hartu eman zizkion Pedro Ruizi. Gero, kintal haiek jasotzezuen hurrengo San Migel egunerako zorra ordaintze- ko eskubidea Esteban Eztiola eskribauak bereganatu
ko. Obligazio-agirian lekuko Domingo Urbieta apaiza, zuen. Dena den, Pedro Ruiz azpeitiarrak zorra ordainMartin Artzuriaga eta Domingo Aranguren zestoarrak du egin zion Esteban Eztiolari, eta bai eskribauak eta
bai bikarioak, ordainagiria eman zioten azpeitiarrari.
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-VII) 13] agiria).
Esteban Eztiolak argitu zuenez, 20 kintal burdinak
- 1530-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- Otxoa Martinez Beduakoak eman zizkion Pedroren
bauarekin Martin Diaz Ermukoa eta Martin Luberria- izenean, eta Otxoa Martinezi ere ordainagiria eman
ga bildu ziren. Honek hari zaldia saldu zion 6,5 duka- zion. Dena gauza bera zela jakinarazi zuen.
tean. Martin Diazek 3,5 dukat hurrengo Eguberrietan
Lekuko Domingo Lizarrarats, Joan Zubiaurre eta
ordainduko zizkion, eta azken 3 dukatak hurrengo
San Joan egunean. Lekuko Zestoako Fernando Olaza- Migel Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (30-II)
bal medikua, Joan Amilibia hargina eta beste bat izan 3] agiria).
ziren (ikus [XVI. m. (30-IX) 7] agiria).
- 1530-VI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1530-XI-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Maria Martinez
bauaren aurrean Zestoako Joan Amilibia eta Martin Olidengoa (Genoan hil zen Jakobo Baltzolaren alarguna
Amilibia anaia harginak aurkeztu ziren. Elkarren ar- eta Joangotxo Baltzola haurraren ama eta tutorea), eta,
tean egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin bestetik, Pedro Akoa (edo Pedro Ezenarro). Mariak eta
zituzten. Joanek anaia Martinen zenbait zor ordaindu Pedrok Jakobo zenarekin izandako harremanen kontuak
zituen: 8 dukat Martin Saez San Miliangoari, 8 dukat egin zituzten. Pedrok 83 dukateko zorra egin zion JakoMaria Perez Potzuetakoari, 3 dukat eta 6 txanpon bori, eta zor hura Maria alargunari orduantxe ordaindu
Martin Artzuriagari (edo Martin Itziarri) eta Aran- zion. Jakobo zenaren poltsa zilarreztatua ere eman zion
buruko etxeari 2 dukat eta 70 txanpon. Joanek Martini Pedrok. Mariak ordainagiria eman zion.
zenbait jornal zor zizkion, eta haiek kenduta, Martinek
Joani 20 dukat zor zizkiola erabaki zuten. 5 dukat eta
Horrez gain, Joan Artigak Jakobo zenaren balezta,
45 txanpon zor zizkion Maria Perez Aranburukoak ezkutua eta zenbait alkandora omen zeuzkan. Lekuko
Martini, eta eskubide hura Joani eman zion. Beraz, 14 Joan Ibañeta, Pedro Olazabal eta Joan Etorra izan ziren
dukat eta erreala falta zitzaion ordaintzeko Martini. (ikus [XVI. m. (30-VI) 2] agiria). Badirudi Pedro Akoa
Joanek eskatutakoan emango zion kopuru hura anaiari. eta Joan Artiga Jakoborekin Genoan ibiliak zirela.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1530-VII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esJoanes Otxoa Artazubiagakoa, Esteban Artazubiaga eta kribauaren aurrean Zestoako beste eskribau bat, EsteMartin Artzuriaga (ikus [XVI. m. (30-XI) 9] agiria).
ban Eztiola, aurkeztu zen. Esteban ere Zestoako errol- 388 -

6. (1530)

6.28. irudia. arroako
errementari.

dako eskribaua zen. Pedro Ruiz Agirrekoarekin auzia
zuen Estebanek, sagar eta txanpon batzuei buruz,
Gipuzkoako korrejidorearen aurrean. Auzi hartarako
ahalordea eman zien Beltran Arizmendiri, Joan Martinez Untzetakoari eta Pedro Zabala prokuradoreei,
haren ordezkari izan zitezen.

elkarren artean egun hartara arte izandako harremanen kontuak egin zituzten. Joani 3 dukat eta 17,5
txanponeko zorra azaldu zitzaion, eta Petriri obligazio-agiria eman zion haiek ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekukoak Zestoako Joan Martinez
Amilibikoa, eta Arroako San Joan Ermua eta Pedro
Zugasti izan ziren.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Jarraian, leku berean, Arroako Joan Olidenek PeJoan Amilibia, Pedro Akoa eta Martin Gabiria (ikus
dro Zugastiri eskubidea eman zion Arroako Joan
[XVI. m. (30-VII) 7] agiria).
Usarragari 11 dukat kobratzeko. Joan Usarragak,
- 1530-VII-26an, Arroan, Katalina Arretxe? eta besteak beste, bi zor egin zizkion lehenago Joan OliJoan Zugasti Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren deni Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaaurrean azaldu ziren. Migel Zugasti zenak urrezko ren aurrean: maileguz hartutako 5 dukatekoa bata,
26,5 florin zor zizkion Katalinari, eta Joan Zugas- eta 6 dukat balio zuen zaldia erosita bestea. Lekuko
tik (Katalinaren zaintzaile izandakoak) ordaindu Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa, eta Debako Joan
egin zizkion. Bi zor ziren berez: bata 16 dukat eta 3 Arantza eta San Joan Ermua izan ziren (ikus [XVI. m.
txanponekoa, eta bestea 2 dukat eta 34 txanponekoa, (30-VII) 9] agiria).
hau da, guztira 19 dukat eta 37 txanpon edo 36,5 flori- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga esnekoa. Katalinak Joani ordainagiria eman zion.
kribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta PeLekuko Zestoako Domingo Zabala, eta Debako tri Errementari bildu ziren. Joanek eta Petrik, eta
haiek gurasoek, elkarrekin tratuak egin zituzten,
Pedro Zugasti eta Joan Oliden izan ziren.
eta kontuak eginda Joanek Petriri 3 dukat eta 17,5
Egun eta leku berean, Arroako Petri Errementarik txanpon zor zizkiola erabaki zuten. Joanek zorra
Joan Zugastiri ordainagiria eman zion. Hain zuzen hurrengo Pazko garizumarako ordainduko zion.
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Joanek zin egin zuen obligazio-agiriaren aurka
ez zela joango. Lekuko Zestoako Joan Martinez
Amilibikoa eta Arroako San Joan Ermua eta Pedro Zugasti izan ziren (ikus [XVI. m. (30-VII)
15] agiria).

6.1.17. Gorosarri, Iribarrena, Arano,
Zabala eta Zuube etxekoen agiriak

- 1530-IV-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Pedro Iribarrena eta Zumaiako
Sebastian Gorostiaga azaldu ziren. Sebastianek Pe- 1530-VIII-26an, Zestoako Osinbeltzen, Blas Ar- drori maileguz 7 dukat eta 23 txanpon eman zizkion,
tazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubel- eta zestoarrak zorra handik urtebetera ordainduko
tzu eta Joan Larretxe azaldu ziren. Joan Zubeltzuk zion. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Martin
Azpeitiko Kristobal Berastegiri 2 dukateko zorra Artzuriaga semea, Pedro Egaña eta Martin Gabiria
egin zion, eta Zestoako Jakobo Ipintzaren oinorde- (ikus [XVI. m. (30-IV) 14] agiria).
koei beste 2 dukat eta zenbait txanponekoa. Zorrak
bere epean ordaindu ez zituelako, ganaduak bahi- 1530-V-30ean, Zestoan, Joan Martinez Amilitu zizkion Martin Artzuriaga probestuordeak. Joan bikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
Zubeltzuk, ordea, Sarasolako soroa eskaini zuen aurrean Joan Arano azaldu zen, Grazia eta Katalina
bahitura eta exekuzioa egiteko, aipaturiko ganaduak Zabala ahizpekin. Ahizpen gurasoak, Ramus Zabala
bereak ez zituelako. Fidatzaile gisa Joan Larretxe eta Maria Zabala, lehendik hilak ziren, eta hilabete leaurkeztu zuen. Martin Artzuriaga probestuordeak henago Joan Perez Zabalakoa aitona hil zitzaien. Aionartu egin zuen eskaintza.
tonak Graziari eta Katalinari behi-aziendako 11 buru
eta eskubide batzuk utzi zizkien, baina 25 urte bete
Hantxe bertan Joan Zubeltzuk bere burua behartu gabeak zirelako, legezko zaintzaile edo zaindaria beegin zuen Joan Larretxe fidantza hartatik onik atera- har zuten. Ahizpetako batek 12 urte zituen gutxienez,
tzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Beltran eta besteak 14 baino gehiago.
Iraeta, Gabriel Iraeta iloba eta Periko Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (30-VIII) 8] agiria).
Joan Martinez alkateak, bere informazioa lortuta, Graziari eta Katalinari galdera egin zien ea zain- 1530-IX-5ean, Arroan, bertako Maria Larretxe, tzailetzat nor nahi zuten. Joan Arano nahi zuten, eta
Madalena Zubeltzu eta Maria Perez Areitzagakoa Joanek onartu eta zin egin zuen zaintzaile gisa zintzo
ama aurkeztu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eskri- jokatuko zuela bi neska adingabeen alde. Alkateak,
bauaren aurrean. Maria Larretxek ama-alabei obliga- bere aginpidea erabiliz, zaintzaile izendatu zuen Joan
zio-agiria eman zien urrezko 10 dukat eta Gaztelako Arano. Joanek hain zuzen Domingo Aranguren aur3 erreal ordaintzeko. Hurrengo Domu Santu egunean keztu zuen fidatzaile gisa.
2 dukat emango zizkien, egun hartan dukat bat, gainerakoaren erdia handik urtebetera, eta gainerakoaren
Joan Aranok konpromisoa hartu zuen Domingo
beste erdia beste urtebetera.
Aranguren fidantza hartatik onik eta kalterik gabe
ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
Zor hura berez Mariaren anaia Joan Larretxek Artazubiaga, Joan Arretxe eta Joan Otxoa Artazubiaegin zuen. Ondoren ondasunak exekutatu egin ziz- gakoa.
kioten, eta prozesuak aurrera jarraituko zuen, nahiz eta Maria Larretxek 10 dukat haiek ordaindu.
Jarraian, alkatearen eta eskribauaren aurrean Joan AraLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan nok Grazia eta Katalina Zabalaren ondasunen inbentarioa
Lizarrarats, eta Arroako Fernando Zubeltzu eta egin zuen. Joan Perez Zabalakoak hauek utzi zizkien: bi
Joan Perez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (30-IX) behi beren txahal txikiekin, beste bi behi beren txahalekin
10] agiria).
eta hiru bigantxa (ikus [XVI. m. (30-V) 25] agiria).
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6. (1530)

- 1530-VIII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarengana hauek hurbildu ziren: Joan Arano
(Grazia eta Katalina Zabalaren izenean), Joan ArregiZabala, Joan Gorosarri “Gorri”, Maria Perez Portalekoa eta Grazia Arratia. Azpeitiko Ramus Zabalarekin
auzia zuten, eta ahalordea eman zieten Gipuzkoako
korrejimenduko bost prokuradoreri. Joan Martinez
Untzetakoa, Pedro Zabala, Joan Lopez Etxanizkoa,
Antonio Atxaga eta Joan Zabala izango ziren haien
ordezkari.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Martinez Baltzolakoa batxilerra, Esteban Artazubiaga
eta Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (30-V) 25] agiria).
- 1530-IX-14an, Zestoako errebalean, Azpeitian
bizi zen Ramus Zabala Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean aurkeztu zen. Grazia eta Katalina
Zabala alabak zituen eta hura zen haien legezko administratzailea. Zabala etxeko ondasunen eta herritarren
inguruan auzia zuen Zestoako Maria Perez Portalekoarekin, Joan Aranorekin, Joan Arregirekin eta beste
batzuekin.
Ondorioz, Ramusek ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Joan
6.29. irudia. Iraetako ermita.
Lopez Etxanizkoari eta beste hiru prokuradoreri
auzian ordezka zezaten. Agirian lekuko Domingo Lizarrarats, Martin Artzuriaga eta Joan Pagino izan zi- tik, Grazia Iraeta, hirurak ere alargunak. Grazia Iraeta
bere etxean obra egiten ari zen, eta Maria Martinezek
ren (ikus [XVI. m. (30-IX) 24] agiria).
eta alabak zeukaten etxe aldera teilatu-hegala luzatu
- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- nahi zuen etxe-tartearen erdiraino edo. Auzia izan zubauaren aurrean Aizarnazabalgo Ramus Gorosarri ten herriko alkatearen aurrean. Maria Martinezek eta
eta Arroako Petri Oiartzun (edo Petri Errementari) alabak ziotenez, Graziak ez zuen eskubiderik teilatuari
elkartu ziren. Ramusek Petriri zamaketa-zaldia erosi hormatik aurrera hegala ateratzeko.
zion, eta 40 txanpon ordaintzea falta zitzaion. Kopuru
Alkateak bere epaiaz ontzat eman zuen zurginhura hurrengo Pazko garizumarako ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Domingo Urbieta maisuek eta ofizialek proposatutako distantziaraiapaiza eta Martin Ipintza, eta Debako Joan Baltzola no teilatu-hegala ateratzea, baina ama-alabek, gora
jota, auzia korrejidorearen esku utzi zuten. Dena den,
izan ziren (ikus [XVI. m. (30-VII) 14] agiria).
auzia bertan behera utzi eta bi aldeek ituna egin zuten.
- 1530-X-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- Teilatu-hegala Graziak atera ahal izango zuen, baina
ren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik Maria hormatik zenbat aterako zen agiriko paperean marra
Martinez Lilikoa eta alaba Madalena Zuube, eta, beste- eginda (20 bat zentimetrokoa) erabaki zuten.
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Joan Arregi-Zabalak 10 dukat zor zizkion nagusiari
haien herenagatik, eta haiek ordaindu arte ganaduak
hipotekatuta egongo ziren nagusiaren alde. 10 dukatak ordaintzen zituenean, ganaduen eta etekinen (hau
da, guztiaren) bi herenak nagusiarentzat eta herena
- 1530-XI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- maizterrarentzat izango ziren. Kontratuan lekuko
bauak kontratua idatzi zuen, Etorran zenbait ganadu Joan Igartza, Pedro Segura eta San Joan Egaña izan
hazteko. Batetik Martin Etorra, Katalina emaztea eta ziren (ikus [XVI. m. (30-XII) 4] agiria).
Maria Etorra alarguna zeuden, eta, bestetik, Madalena
Zuube eta Maria Martinez ama. Bi aldeek erdi bana 6.1.18. Lasao, Olazabal eta Zelaia
urrezko 62 dukat eta 5 florin arrunt balio zuten gana- deiturakoen tratu eta agiriak
duak zeuzkaten Etorran. Haiek hazi eta gobernatzeko
baldintzak zehaztu zituzten kontratuan. Lekuko zes- - 1530-I-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauatoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola, Joan Martinez ren aurrean Ana Lasao eta Joan Ereño zestoarrak azalLilikoa eta Joan Amilibia.
du ziren. Anaren senar Beltran Iraeta zenak Joan Ereñoren aita Domingo Ereño zenari 15 dukateko zorra
Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean zire- utzi zion, baina geroztik Anak 7 dukat ordaindu zizla, Martin Etorrak eta bere senideek obligazio-agiria kion Joan Ereño semeari. Beraz, egun hartan, handik
eman zioten Martin Gabiriari, Etorrako ganaduenga- bi urtera falta ziren 8 dukatak ordaintzeko obligaziotik hurrengo Eguberrietarako 6 dukat eta 6 txanpon agiria eman zion Anak Joani.
ordaintzeko. Hain zuzen 3 txerri erdi bana zeuzkan
Martin Gabiriak Madalena Zuuberekin eta honen
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Esteban Ezamarekin.
tiola eskribaua, Martin Artzuriaga eta Joan Amilibia
(ikus [XVI. m. (30-I) 13] agiria).
Ondoren beste agiri bat egin zuten, eskribau eta lekuko berak hantxe zirela. Maria Martinez Lilikoaren
- 1530-IV-15ean, Azpeitian, Ostiral Santu egunez
onarpenaz, Etorran ganaduak gobernatzeko ardura Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren aurrean hoMartin Gabiriak hartu zuen. Handik aurrera, Martin nako hauek elkartu ziren: Martin Gartzia Oñazkoa
Etorra eta Martin Gabiria auzitan hasi ziren, eta korre- (Loiolako jauna), Joan Martinez Enparangoa (Enpajidorearen aurrean zebiltzan bi aldeak. Hala ere, elka- rango jauna), Joan Altzaga, Maria Bikuña emaztea,
rrekin konpondu egin ziren eta auzia bertan behera Pedro Eizagirre eta beste 56 pertsona. Denak ere 1519.
utzi zuten. Martin Gabiriak Etorrako maizter izateari urtean hil zuten Gartzia Lopez Antxietakoaren lauutzi egin zion, zor ziotena kobratzeko baldintzarekin garren mailarainoko odolkidetasuna zuten senideak
(ikus [XVI. m. (30-XI) 7] agiria).
ziren. Gartzia Lopez Antxietakoa Joan Martinez Lasaokoa eskribauak (jatorriz Zestoako familia zuenak
- 1530-XII-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- eta Azpeitian bizi zenak) eta Pedro Oñatz gazteak hil
kribauaren aurrean Joan Perez Zabalakoa eta Joan zuten aiztoz Azpeitian, Enparan kalea eta ErdikaleaArregi-Zabala azaldu ziren. Joan Perezek Joan Arre- ren arteko belenan (ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN
gi-Zabalari 16 behi eman zizkion Aizarnako Zabala (1501-1520) liburuko 6.2.5. atala).
baserrian bost urtean hazteko eta zaintzeko. Ganaduen etekinen bi herenak Joan Perez nagusiarentzat
Orduan bi hiltzaileek ihes egin zuten, eta korrejidoizango ziren, eta beste herena zaintzailearentzat.
reak hiltzera kondenatu zituen. Hiltzaileen ondasunen
erdia errege-erreginentzat kendu zieten. Hamaika urte
Ganaduak osorik Joan Perezek ipini zituenez gero, igaro ondoren, hildakoaren senideek hiltzaileei barkaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga, Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan
Amilibia, Pedro Ezenarro eta Martin Ganbara (ikus
[XVI. m. (30-X) 3] agiria).
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6.30. irudia. azpeitiko
oñatzaundi edo
Jaundegi.

mena ematea erabaki zuten, baina baldintza batzuk
betetzekotan. Joan Martinez Lasaokoak eta Pedro
Oñatz semeak 100 dukat ordainduko zituzten, besteak
beste hildakoaren arimaren alde mezak Azpeitiko parrokian emateko. Hiltzaileak ez ziren Azpeitira eta
Tolosara gutxienez beste lau urtean etorriko. Gainera,
Joan Martinezek eta Pedro Oñatzek ez zituzten hildakoaren senideak haserraraziko.

Mutrikuko ermandade-alkateari agindua eman zioten
Joan Martinez Lasaokoari eta Pedro Oñatz hiltzaileei
buruzko ikerketa egin zezan. Ermandade-alkateak
prozesua Batzar Nagusien esku utziko zuen1.

- 1530-V-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Elgoibarko Joan Iñigez Barrenetxekoa eta Azkoitiko Aitola baserriko Joan Olazabal
maizterra azaldu ziren. Elgoibartarrak azkoitiarrari
Pedro Oñatz aitak (hiltzailearen aitak) 100 dukat ahuntz batzuk erosi zizkion, eta bi dukat eta zenbait
ordaintzeko obligazio-agiria eman zuen, baina Joan txanponeko zorra egin zion. Hurrengo Eguberri eguMartinez Lasaokoak bere 50 dukatak ordaindu arte, nerako ordaintzekotan geratu zen. Lekuko hiru zesez zuen barkamenik izango. Baltasar Garagartza eta toar izan ziren: Domingo Lizarrarats, Martin ArtzuMartin Perez Eizagirrekoa hildakoaren senide izanik, riaga eta Martin Akertza (ikus [XVI. m. (30-V) 19]
adinez 20 eta 25 urte bitartekoak ziren. Beraz, zin agiria).
egin zuten agiriaren aurka ez zutela adingabeak zirela
edo beste ezer argudiatuko. Lekuko azpeitiar hauek
- 1530-VIII-21ean, Aizarnan, Lope Zelaia zurgiizan ziren: Bartolome Alkorta, Joan Elgeta eta Pedro na eta Pedro Akoa-Ezenarro marinela aurkeztu ziren
Ondarra hargina.
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Pedrok Loperi urrezko 5 dukat eta txanpon batzuk maileguz eman
Gipuzkoako Navia korrejidore eta lizentziatuak zizkion, eta Lopek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan
aginduta idatzi zuen Pedro Ibañez Irarragakoa eskri- ordainduko zion. Lekuko Domingo Arrona, Lope
bauak barkamen-agiria (ikus [XVI. m. (30-IV) 5] agi- Amilibia eta Martin Ezenarro izan ziren (ikus [XVI.
ria).
m. (30-VIII) 10] agiria).
Zumaian 1530eko apirilaren 30etik maiatzaren
- 1530-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri10a arte egin ziren Gipuzkoako Batzar Nagusietan bauarekin Zarauzko Martin Esnal-Argoain eta Zes- 393 -
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toako Martin Lopez Zelaikoa bildu ziren. Martin Lopezek fidantza eman zion Errodrigo Irautegiri Martin
Esnal-Argoainen izenean, eta, ondorioz, zarauztarrak
zestoarrari 3 dukat, erreala eta 4 marai zor zizkion.
Zorra hurrengo Eguberri egunerako ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Martin Zulaika, Martin Txiriboga eta beste zestoar bat izan ziren (ikus [XVI. m.
(30-IX) 4] agiria).

Fernando Olazabal medikuari eta Martin Ganbarari,
haren prokuradore izan zitezen. Leuko honako hauek
izan ziren: Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa eta
Migel Artazubiaga, eta Aiako Martin Iruretagoiena
(ikus [XVI. m. (30-XII) 2] agiria).

- 1530-IX-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan
Pagino eta Maria Joango Pagino ama, eta, bestetik,
Fernando Olazabal medikua. Fernandok ama-semeei
bost zekor saldu zizkien 22 dukat eta 12,5 kintal burdinean. Joanek eta Maria Joangok zorra hurrengo San
Migel egunetik urtebetera ordainduko zioten.

Joan Martinez Olotzagakoa kontularia Zestoako Bekolara ezkondu zenean, dote gisa bertako zorrak ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Hainbat ordainketa eginak zituen, baina hartzaileek auzitara eraman zuten aurreko urtean (ikus [XVI. m. (27-III) 10], [XVI.
m. (28-I) 1] eta [XVI. m. (29-III) 2] agiriak).

6.1.19. Joan Martinez Olotzagakoa
kontulariaren zorrak

- 1530-V-3an, Zumaian, Martin Ruiz ErrekonObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: dokoa errezildarrak onartu egin zuen Martin Gartzia
Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Perez Arretxekoa, Ganboakoa eskribauaren aurrean 28 dukat jaso zitueJoan Erretzabal eta Joan Akoa (ikus [XVI. m. (30-IX) la; Joan Martinez Olotzagakoaren izenean jaso ere,
31] agiria).
Antonio Ubillak emanda. Biharamunean, Azpeitian,
beste 10 dukat jaso zituen errezildarrak.
- 1530-XII-18an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernan- 1530-VI-30ean, Getarian, Beltran Untzetak Sedez Arreitzakoa azaldu zen. Auzitan zebilen Sebas- bastian Artazubiagaren bidez Joan Martinez kontulatian Ezenarrorekin, eta ahalordea eman zien Zestoako riaren 11 dukat jaso zituen.

6.31. irudia. errezilgo
apaizetxea.

- 394 -

6. (1530)

- 1530-IX-15ean, Azkoitian, Joan Martinez Olotzagakoak Bekolako dotetik hartzekodunei ordaindutako kopuruen zerrenda osoa aurkeztu zion korrejidoreari. Kobratu zuten hartzekodun batzuk hauek ziren:
Joan Martinez Untzetakoa, Martin Ruiz Errekondokoa, Martin Olazabal, Beltran Untzeta, Sebastian
Artazubiaga, Esteban Artazubiaga, Joan Bengoetxea,
Pedro Egaña, Blas Artazubiaga eta Joan Lopez Arteagakoa. Guztira 1.275 dukat ordaindu zituen. Martin
Ruiz Errekondokoak, gainera, Joan Lopez Altzolaraskoa fraideari bere zatia ordaindu behar zion, haren
zaintzaile eta administratzaile zelako.

dukat eta 10 txanpon) kobratzeko eskubidea Domingori eman zion.

6.1.20. Beste zenbait kontratu eta agiri

Obligazio-agirian lekuko Zestoako Martin Artzuriaga eta Aizarnazabalgo Joan Atristain eta Martin
Enbil izan ziren.

Agirian lekuko Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan Artzuriaga, eta Domingo Urrutia izan ziren, besteak beste (ikus [XVI. m. (30-I) 16] agiria).

- 1530-I-27an, Aizarnazabalgo Intxaurregin, Blas
Artazubiaga eskribauarekin Maria Perez Intxaurregikoa eta Goiazko Joan Auztegi elkartu ziren. Maria
Perezen seme Domingo Intxaurregik Maria Auztegiri
(Joan Auztegiren emazteari) 6 dukat eta 12 txanponeko zorra egin zion. Zor hura hamar eguneko epean
Joan Heredia prokuradoreak, Joan Martinez kontu- Joan Auztegiri ordaintzeko konpromisoa Maria Perezlariaren izenean korrejidoreari zerrendak aurkeztu eta ek bere gain hartu zuen. Horretarako Maria Perezek bi
behi beren txahalarekin eta zekor bat hipotekatuta utzi
bere aldeko arrazoiak azaldu zituen.
zituen Mateo Enbilen esku. Maria Perezek zorra bere
- 1530-IX-18an, Azkoitian, Joan Herediak auzia epean ordaintzen ez bazuen, Mateok aipatutako ganaamaitutzat jo zezala eskatu zion korrejidoreari (ikus duak Joan Auztegiri emango zizkion, eta honek saldu
egingo zituen.
[XVI. m. (30-V) 5] agiria).

- 1530-I-120an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Etorran maizter zegoen
Joan Zinkunegik obligazio-agiria egin zion Joan Ortiz Ganboakoari (Zarauzko jaunari). Joan Zinkunegik
Zarauzko jaunari artaxikia erosi zion, eta prezioaren
zati bat (2,5 dukat) zorretan zeukan. Hurrengo Pazko
garizumakoan ordainduko zizkion zestoarrak zarazutarrari 2,5 dukatak.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Auztegik zorra Domingori kobratzeko eskubide
guztiak Maria Perez Intxaurregikoari eman zizkion.
Domingok Maria Auztegiri hasieran 3 dukat eta florin
bateko zorra egin zion, baina ondasunak exekutatzean
beste zenbait gastu ere egin ziren. Beraz, guztira zorra
6 dukat eta 12 txanponekoa zen, eta Maria Perezek
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Joan Otxoa ordainduko zion Joani.
Artazubiagakoa, Joan Artzuriaga, eta Domingo
Joan Auztegik Maria Perez Intxaurregi baserrira
Urrutia izan ziren, besteak beste (ikus [XVI. m. (30sartu zuen, eta Maria Perezek ateak ireki eta itxi egin
I) 15] agiria).
zituen jabe zela adierazteko. Zuhaitz bati adarrak ere
- 1530-I-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- moztu zizkion, gauza bera adierazteko (ikus [XVI. m.
bauaren aurrean Joan Ortiz Ganboakoa (Zarauzko (30-I) 25] agiria).
jauna) eta Zestoako Domingo Agirre zeuden. Joan
- 1530-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriOrtizek Domingori zorra egin zion lehenago, eta
egun hartan zati bat ordaindu nahi izan zion. Horre- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Joan
tarako, zarauztarrak Zestoako Joan Zinkunegik zor Perez Arretxekoa, eta, bestetik, Osana Erretzabal eta
ziona (2,5 dukat) eta Martin Amilibiak zor ziona (3 honen alaba Domenja Aizarna. Joan Perezek Osana- 395 -
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6.32. irudia. arretxeko
portalea.

ri eta alabari sagastia saldu zien, eta ondorioz, sagastiari zergak ordaintzeko zegokion milako erdia Joan
Perezi kendu eta Osanari eranstea adostu zuten. Osanak eta Domenjak guztira hiru milakorena ordaindu
beharko zuten: bi milako lehendik zegozkien, milako erdi bat Maria Agirreri erositako lurragatik zegokien, eta beste milako erdia Joan Perezi erositako
sagastiagatik.

zein ahuntz-aziendatik 20 buru hipotekatu egin zituen semearen alde. Agirietan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Urbieta, Joan Akoa eta Pedro Egaña
(ikus [XVI. m. (30-II) 6] agiria).

- 1530-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako hauek aurkeztu ziren: batetik
Joan Saez Zulaikakoa eta seme Domingo Zulaika, eta,
bestetik beste semea, Migel Zulaika. Migelek aitari
eta anaiari maileguz 20 dukat eta 35 txanpon eman
zizkien, eta zor hura bi epetan ordainduko zioten: erdia hurrengo ekaineko San Joan egunean, eta beste
erdia handik urtebetera.

Ahalorde-agirian lekuko Domingo Zabala, Martin Itziar eta honen seme Joan Itziar izan ziren (ikus
[XVI. m. (30-III) 12] agiria).

- 1530-III-15an, Zestoan, Alegiko Joan Gazteazuritegik Blas Artazubiaga eskribauaren bidez ahalordea eman zien Joan Arretxeri, Domingo Ezenarrori eta beste zestoar bati. Haren izenean Joan Belez
Agirian lekuko Zestoako Esteban Eztiola, Domin- Beduakoari eta Fernando Sorazabali 2 dukat eta 15
go Lizarrarats eta Migel Artazubiaga izan ziren (ikus txanpon kobratuko zizkieten; izan ere, alegiarrari kopuru hura zor baitzioten.
[XVI. m. (30-II) 4] agiria).

- 1530-IV-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Katalina Arteaga azaldu
zen Sebastian Gorostiaga eta Joan Gorostiaga anaiekin. Bi anaiek Katalinari 8 dukateko zorra egin zioten Beltran Untzeta eskribauaren aurrean, baina egun
Jarraian, Joan Saez Zulaikakoak agiria egin zuen, hartan zorra ordaindu egin zioten. Beraz, Katalinak
seme Domingo Zulaika obligazio hartatik onik atera- ordainagiria eman zien. Lekuko hiru zestoar hauek
tzeko. Horretarako behi-aziendatik 11 buru eta ardi- izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa Migel Otxoa
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Mendiolatza, Katalina Etorra emaztea eta Maria Etorra? alarguna. Martin Gabiriarekin auzia zuten Etorra
baserriaren errentamenduaz, eta ahalordea eman zie- 1530-V-2an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa ten Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoalkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, reri, hain zuzen Joan Lopez Etxanizkoari, Pedro Zazestoar hauek azaldu ziren: Joan Errezusta (20 eta balari, Antonio Atxagari eta beste hiruri.
25 urte bitarteko adinekoa), Joan Igartza eta Martin
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren:
Artzuriaga. Joan Erezustak, adinez nagusi ez zelako,
zaintzailea behar zuen. Lehenago Martin Lizaso izan Joan Otxoa Artazubiagakoa, Migel Artazubiaga
zen, baina hil egin zen, eta Joan Erezustak beste bat eta Domingo Lizarrarats (ikus [XVI. m. (30-V)
eskatu zion alkateari, auziei jarraipena emateko behar 13] agiria).
zuelako.
- 1530-VII-3an, Aizarnako plazan, Blas ArtazubiaJoan Errezustak Joan Igartza proposatu zuen zain- ga eskribauarengana Domingo Aranguren, Pedro Iritzaile izateko, eta alkateak, bere informazioa lortuta, barrena eta Joan Pagino hurbildu ziren. Pedro de Joan,
zin eginarazi zion Joan Igartzari. Honek Joan Erre- Domingoren fidatzaile ziren. Domingok, enkantean,
zustaren auzi, ondasun eta eskubideak ondo zain- urte hartan Aizarnako eta Zestoako elizei zegozkien
du eta kudeatuko zituela agindu zuen. Zaintza aldia hasikin edo primiziak jasotzeko ardura bereganatu
amaitzen zenean, agiri eta kontuen berri eman eta or- zuen. Horregatik, hurrengo San Martin eguna baino
lehen 22 dukat ordainduko zizkien Aizarnako elizako
dainketak egingo zizkion Joan Errezustari.
administratzaileei, eta 11 dukat Zestoako elizakoei.
Joan Igartzak fidatzailetzat Martin Artzuriaga aur- Orduan ohi bezala, bi heren Aizarnarako eta heren bat
keztu zuen. Ondoren alkateak, bere aginpidea erabi- Zestoarako izango ziren.
liz, Joan Igartza zaintzaile izendatu zuen. Joan IgarObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Sebastzak konpromisoa hartu zuen fidantza hartatik Martin
Artzuriaga onik eta kalterik gabe ateratzeko. Lekuko tian Artazubiaga, Martin Lizaso (edo Martin LizasoeJoan Amilibia hargina, Domingo Lizarrarats eta Joan ta) eta Joan Urbieta. Jarraian Domingo Arangurenek
Otxoa Artazubiagakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (30- konpromisoa hartu zuen bere bi fidatzaileak fidantza
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI.
V) 1] agiria).
m. (30-VII) 1] agiria). Garbi adierazten da agiri hone- 1530-V-3an, Zestoan, Margarita Lizarrarats eta tan Aizarnako parrokiak Zestoakoak baino baliabide
Maria Joanes Artazubiaga (Martin Arzallusen emaz- handiagoak zituela.
tea) Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean azaldu
- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga esziren. Maria Joanesek Margaritari maileguz urrezko
5 dukat eta landutako izara bat (dukata balio zuena) kribauaren aurrean Getariako Migel Iriarte eta
eman zizkion, eta Margaritak zorra hurrengo abuz- Arroako Joan Armendia bildu ziren. Migel hain zuzen Aizarnazabalgo Arrozpiden (oraingo Ozpiden)
tuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion.
bizi zen, eta 9,5 dukatean zamaketarako mandoa
Obligazio-agirian lekuko Joan Artzuriaga, Joan erosi zion Joani. Prezioaren erdia Migelek hurrenArretxe eta Joan Akoa zestoarrak izan ziren (ikus go Pazko garizumakoan ordainduko zion, eta beste
erdia handik hurrengo lehen inauterietan. Obliga[XVI. m. (30-V) 2] agiria).
zio agirian lekuko debar hauek izan ziren: Migel
- 1530-V-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Igartza, Pedro Segura eta Joan Larreo? (ikus [XVI.
bauaren aurrean hauek bildu ziren: Martin Etorra- m. (30-VII) 10] agiria).
Artazubiagakoa eta Meltxor Artazubiaga (ikus [XVI.
m. (30-IV) 16] agiria).
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dukat eta 39 txanponeko balioa zuen sagardoa erosi
zion, eta zorra bi epetan ordainduko zion: hurrengo
Domu Santu egunerako erdia, eta Eguberrietarako
beste erdia. Lekuko Joan Lizarrarats zestoarra eta Pedro Erkisketa eta Joan Urainziar debarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-IX) 3] agiria).
- 1530-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Petri? Joan Arrona azaldu zen. Ahalordea eman zien bere emazteari, semeari eta Fernando Sorazabali, Zubeltzu batxilerrarekin tratua egin zezaten. Batxilerrak Errekaran baserria berea zuen, eta
hura, ontzat jotako baldintzetan, lau urterako errentan
hartzeko ahalordea eman zien.
Ahalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
ziren: Joan Erretzabal, Joan Olazabal eta Domingo
Lizasoeta (ikus [XVI. m. (30-IX) 6] agiria).
- 1530-IX-17an, Errezilen zen Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua. Aurrean zituen bertako Martin Ruiz Errekondokoa, Bilboko San Joan Erkinigo
merkataria eta Arabako Antso Anuntzibai (azken hau
Martin Ruiz Ganboa-Abendañokoaren, Olasoko jaunaren, izenean).

6.33. irudia. Urdanetako eliza.

- 1530-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek zeuden: batetik Zarauzko Joan
Perez Etxebestekoa eta anaia Pedro Etxebeste, eta,
bestetik, Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerra. Batxilerrak Aiako Urdanetako elizaren
patronatua berea zuen, eta urte hartako hasikinak jasotzeko eskubidea enkantean (kandela piztuta) anaia
zarauztarrek lortu zuten. Urrezko 8 dukat eta Gaztelako 6 erreal ordainduko zizkioten San Joan Perezi
hurrengo San Martin egunean.

Martin Ruiz Ganboakoak 100 dukat zor zizkion
San Joan Erkinigori, baina zor hura Martin Ruiz Errekondokoak bere gain hartu zuen, eta bere burua behartu egin zuen hurrengo San Migel egunetik urtebeteko epean 100 dukat haiek bilbotarrari ordaintzeko.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo
Agirre eskribaua eta Martin Ondalde, eta Errezilgo
Joan Errekondo eta Martin Ibargoen.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Antso Anuntzibaik (Martin Ruiz Ganboa-AbendaOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: ñokoaren maiordomoak), nagusiaren ahalordea eraJoan Martinez Lilikoa, Martin Artzuriaga eta Migel biliz, Olasoko jaunak Errezilen 1531. urtean izango
zituen errenta eta hamarrenak jasotzeko eskubidea
Argin (ikus [XVI. m. (30-VI) 11] agiria).
Martin Ruiz Errekondokoari eman zizkion. Gainera,
- 1530-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- konpromisoa hartu zuen Martin Ruiz Errekondokoa
bauarekin Joan Aldalur eta Joan Martinez Usarra- lehentxeago bilbotarrari emandako obligaziotik onik
gakoa bildu ziren. Joan Aldalurrek Joan Martinezi 2 ateratzeko (ikus [XVI. m. (30-IX) 25] agiria).
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- 1530-IX-21ean, Zestoan, Maria Leunda azaldu
zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Mariak,
hain zuzen, San Joan Ibañeta zenarekin semea izan
zuen: San Joan Ibañeta gaztea. San Joan gazteak eta
amak auzia zuten Joan Martinez Ibañetakoarekin (San
Joan gaztearen aitonarekin), San Joan zenaren ondasunei buruz. Mariak zioenez, auzi hartatik irten eta
prozesua bertan behera utzi nahi zuen, gastu gehiago
ez egitearren. Gainera Joan Martinez aitonak eskubideak ba omen zituen. Beraz, uko egin zion auziari.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Jakobo Ipintza eta Martin Ganbara
(ikus [XVI. m. (30-IX) 28] agiria).
- 1530-XII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoa
azaldu zen. Arroarrak zioenez, anaia Martin Areitzaga
hil zenean ondasun eta arropa batzuk utzi zizkion, eta
Laredoko Joan Borrot eta emaztearen esku utzi zituen.
Hauek ziren utzitako arropak: burko zuria (florina balio zuen), lihozko zoronga (zilarrezko lau erreal balio zuen), lau alkandora (launa errealekoak), bi oihal
(hamarna errealekoak) eta kapelua (30 txanponekoa).
Haiek guztira urrezko 6 dukat inguru balio zuten.

Arropa haiek edo zegokien balioa eskuratzeko
ahalordea eman zion Joan Perez Areitzagakoak Petri Errementariri. Agirian lekuko Fernando Olazabal,
Domingo Zabala eta Domingo Lizarrarats izan ziren
(ikus [XVI. m. (30-XII) 3] agiria).

6.1.21. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
zenbait gai
1530. urtean Gipuzkoako lehen Batzar Nagusiak Zumaian izan ziren, apirilaren 30etik maiatzaren 10a
arte. Diego Ruiz Lugokoa korrejidorea bertan zela,
Zestoatik prokuradore Joan Leitzaran jauna izan zen.
Ondoan aipatuko ditugu bertan aztertu eta erabaki zituzten gaietako gutxi batzuk.
Karlos enperadoreak Isasaga komendadorearen
bidez Probintziarako bidali zizkien Ordenantza
berriak baino hobeak omen ziren lehengoak, eta,
ondorioz, Ordenantza Liburuan berriak ez jasotzea
erabaki zuten.
Zumaiako Batzarretan enperadoreak Alemaniara abiatuko zela eta emazte enpreatrizari obedi
ziezaiotela agindu zien. Ordenantza berrien gaia

6.34. irudia. tolosa.
Gipuzkoako artxibo
orokorra.
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sakonago azterteko Tolosan maiatzaren 20an Batzar Berezia egitea erabaki zuten. Flandesko Brujas
hirian zegoen kontsuletxeaz Arrasaten Gipuzkoako
bi ordezkari Bizkaiko eta Arabako beste binarekin
elkartuko ziren.

Urte hartan Karlos enperadoreak Alemaniako
Ratisbona edo Regensbur-tik uztailaren 4an gutuna
bidali zion Martin Ruiz Abendaño-Ganboa erregebaleztariari eta Busturiako merioari, turkuen aurka
armada presta zezala aginduz. Urte hartan Pistoia,
Lastre, Napoli eta Italiako beste zenbait lekutan geProbintziak igorpen-alkate hurrengo Batzar Na- rrak izan ziren, eta han hil zen Gipuzkoako alkate
gusietara arte izan zedin, Zestoako Domingo Zabala nagusi izandako Diego Sarmiento jauna, Salinasko
jauna izendatu zuen. Domingok Batzar haietan zin kondea1. Urte hartan, hain zuzen Karlos enperadoegin zuen2.
reak Malta uhartea Jerusalemgo San Joangoen ordenakoari eman zien8.
Zumaiako Batzar haietan Probintziak banatutako gastuak, guztira 250.613 maraikoak izan
Bestalde, Karlos enperadoreak 1530. urtean Naziren. Sukalde bakoitzak 112 marai ordaindu be- farroa Beherea utzi egin zuen, lurraldea defendatzea
harko zituen. Urte hartan, hain zuzen, txanponak zaila zelako. Nafarroaren zati hori utzi zuelako, En9 marai balio zituen, dukat berriak 50 marai, do- rike II.a Albretekoak Nafarroako errege titulua erabloiak 100, doblak 48, florinak 36, koroak 48 eta bili zuen, Joan III.a Albretekoa eta Katalina guraerrealak 4,5 marai3.
soak hil ondoren9.
Urte hartan Zumaian San Pedro elizan korua
1530. urtean Lot eta Garona departamentuko Né4
eraiki zuten .
rac hirian protestante kalbinisten zabalkunderako
gune garantzitsua zegoen. Nafarroako Enrike II.a
Hurrengo Tolosan Batzar Bereziak izan ziren, Albretekoa eta Margarita (Frantziako Frantzisko I.a
maiatzaren 20tik 25a arte. Bertan Ordenantza be- erregearen arreba) errege-erreginek katoliko izaten
rriez eta gipuzkoarren kaparetasunaz jardun ziren. jarraitu zuten, baina haien alaba Joana III.a AlbreteMaiatza eta azaroa bitartean Basarten Batzar Berezia koa higanot edo kalbindar izan zen10.
egin zuten, eta denbora tarte berean Tolosan ere bai5.
Karlos enperadoreak bidalitako Ordenantzetan zio1530. urte hartantxe hil zen Migel Lopez Lasaoenez, Gipuzkoako Batzarretako prokuradore izateko Zarauzkoa, hau da, Lasaoko eta Gabiolako burdinbaldintzetako bat gaztelaniaz hitz egiten eta idazten oletako alkabalak jasotzen zituena. Urte hartan esjakitea zen. Ordenantza berriak ez ziren Foruen Li- kubide haiek seme Domingo Lopez Zarauzkoaren
buruan jaso, baina Donostiak gaztelaniaz jakiteko esku geratu ziren11.
baldintza 1530ean onartu zuen, eta Tolosak bi urte
geroago6.
- 1530-VII-25ean, Getarian, Domingo Otxoa
Portukoa eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen.
1530eko bigarren Batzar Nagusiak Hondarribian Batetik Getariako Inesa Elkano eta Domingo Izeta
ospatu ziren hilaren 14tik 24ra bitartean. Korrejido- zordunak zeuden, eta, bestetik, Itziarko Maria Perez
rea bertan zen. Zestoatik Domingo Zabala joan zen Antsorregikoa hartzekoduna. Inesaren senar Santiaprokuradore. Korrejimenduko Martin Perez Idiakaiz- go Gebara zenak eta Domingok guztira 69 dukatekoa eskribauaz eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa or- ko zorra egin zioten Maria Perezi, eta orduan zorra
dezko eskribauen lanaz jardun zuten7. Probintziak Inesarengana eta honen zein Santiago zenaren seme
egindako gastuak 284.929 maraikoak izan ziren. Martin Gebara adingabearengana pasatu zen. San2.207 sukaldetan banatuta, bakoitzak 125 marai or- tiago Gebarari 69 dukat haietatik 27 itzultzea zegokion, eta bizi zen artean 19 dukat ordaindu zizkion
daindu beharko zituen3.
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6. (1530)

6.35. irudia. Getaria.
elkanoren sortetxeko
plaka.

Esan dezagun 1530. urte inguruan hasi zela
Santiago zenak. Beraz, beste 8 dukatak ordaintzeko
obligazioa hartu zuen bere gain Inesa Elkanok, hau euskaldun ugari arrantzara bakailaotara Ternuara
joaten13.
da, Joan Sebastian Elkanoren arrebak.
Obligazio-agirian lekuko getariar hauek izan ziren: Domingo Elkano apaiza, Domingo Urkiola eta
Anton Portukoa12. Santiago Gebara kapitain zena,
hain zuzen 1525-VII-24an Joan Sebastian Elkanorekin Moluketara abiatutako bigarren espedizioan joan
zen, Santiago patatxearen jabe gisa.

1530. urtea, bestalde, nahikoa zoritxarrekoa
izan zen Bizkaian, eta batez ere Bilbon. Izurritea zabaldu zen, eta Bilboko hiribildutik gehienek ihes egin zuten. Hustutako herrian etxeak eta
biltegiak zaintzen 29 gizon ibili ziren 187 egunez 14.
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