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2.1. 1543. URTEA
2.1.1. Zestoarren eta ingurukoen
testamentuak

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Akoa, Frantzisko Zubiaurre eta Pedro EskoriatzaAgirre, eta Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (43II) 24] agiria).

2.1.1.1. Marina Arronaren testamentua eta
ondasunen inbentarioa
- 1543-II-21ean, Zestoako errebalean, Domingo
Etxauzelinen emazte Marina Arronak testamentua
egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Haren gorputza Zestoako elizan ehortziko zuten, guraso
eta arbasoen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak
eta elizkizunak.

- 1543-III-5ean, Zestoako errebalean, San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Marina Arrona zenak utzitako ondasunen inbentarioa egin zuten. Lehenbizi zin
egin zuten Domingo Etxauzelinek eta Maria Gomez
Etxauzelingoak, hau da, hurrenez hurren Marina zenaren senarrak eta neskameak.

Ondasun hauek sartu zituzten inbentarioan: Zestoako errebalean zeukan etxea, bere ondoko lursailarekin: Ertxiña mendiaren barreneko sagasti handia;
Joan Akoa eta Pedro Akoaren lurren ondoko sagasti
txikia; eztainuzko 10 platera; letoizko 2 zutargi; eztainuzko 5 saltsaontzi; eztainuzko zenbait “serbila”;
arropak; kotoizko mahai-zapiak; ohe-jantziak; oheMarina Arronak bere senarrari 30 dukat zor zizkion, estalkiak eta lihozko burko-azalak; burdinazko koilaeta bi epetan ordainduko zioten zorra: 10 dukat emaz- re, burruntzi eta “arranbalota”; lihoa txarrantxatzeko
tea hil eta 20 egun barru, eta gainerakoa urtebetera. Zi- txarrantxa; 2 aitzur, 2 laia eta pala bat; hiru kaxa eta
larrezko katilu bat ere utzi zion senarrari, eta honako zurezko kutxa bat; mahai handi bat; eta beste hainbat
hauek ere bai: ohe osoa, mahai-zapiak, eztainuzko pla- tresna eta arropa.
terak eta tresneria (Donostiatik ekarritakoak), FlandesOndasun haietako batzuk, Marina Arronak testako kapa, arropak eta argiztatzeko “linterna”.
mentuan aginduta bezala, banatu egin zituzten. Maria
Maria Gomez Etxauzelingoa neskameari hauek Gomez Etxauzelingoak hauek jaso zituen: soineko
utzi zizkion: soinekoak, ohe osoa, lihozko ehuna, ku- berde argia; ohe osoa; zuritutako lihozko ehunak; altxa, arraina prestatzeko pertza, burruntziak, koilarak, tzifrezko kaxa (zegoen onena); arraina egosteko peretab. Zestoako ospitaleari ere beste ohe bat utzi zion. tza; 2 burruntzi, koilarak, zurezko trangadera, etab.
Maria Joanes Ariztondori zoronga bat utzi zion.
Zestoako ospitaleko Margarita Lili arduradunari
Oinordeko unibertsal Joan Fernendez Arreitzakoa ohe oso eman zioten. Maria Joanes Ariztondok zohauspagina (eta lehengusua) izendatu zuen. Testa- ronga bat eraman zuen. Katalina Altzelairi gainjantzi
mentu-betearazle, berriz, hauek: Domingo Etxauzelin beltza, Flandesko gainjantzia, etab. eman zizkioten.
senarra, Joan Fernandez Arreitzakoa, Antonio LizaAgirian lekuko hauek izan ziren: Anton Sorazabal,
rrarats bikarioa eta Blas Artazubiaga eskribaua. Domenja Zuube ahizpa zena eta Joan Zuube anaia zena Joan Aurrekoetxea eta Domingo Goiburu. Jarraian, Joan
Fernandez Arreitzakoa oinordeko unibertsalak onartu
ere aipatu zituen Marinak testamentuan.
Honako limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko erreal erdia; Zestoako elizari 5 erreal;
eta Aizarnako elizari erreal bat. Zestoako elizan hiru
aldiz emango zituzten 30na meza ireki, haren arimaren
alde. 30 meza Joanes Garratza benefiziaduak emango
zituen, eta 60 meza Antonio Lizarrarats bikarioak.
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egin zuen. Haren gorputza Arroako elizan Goienetxeakoen hilobian ehortziko zuten, eta ohiko hiletak,
bederatziurrena eta urteurrena egingo zizkioten.
Gatibu kristauak askatzeko erreal bat eman zuen.
Arroako elizari kotoizko izara utzi zion, haren gorpua biltzeko erabiliko zena. Arroako elizan 30 meza
emango zituzten haren arimaren alde. Arroako bi serorei erreal erdi bana utzi zien, haren hilobian erreza
zezaten. Hondarribiko Guadalupeko Andre Mariari
dukata utzi zion, eta Zestoako Santa Engraziari erreal
bat. Itziarko elizari 2 erreal utzi zizkion.
Lopeitza Luberriagak bere Maria Perez Goienetxekoa amaginarrebari zoronga berri bat eman zion. Lopeitzaren aitak, hura ezkondu zenean, emakume-kapa batzuk agindu zizkion, baina aitari barkatu eta ez zizkioten
eskatuko. Ezkondu zenean 3 ohe oso agindu zizkioten.
Baten jantziak Arroako ospitalearentzat izango ziren, eta
ohea amarentzat. Beste bi oheak eskuratu egingo zituzten. Amari soineko gorria eta kapa utzi zizkion.
2.1. irudia. arroagoiko parrokiako sarrera.

egin zuen Marina Arrona zenaren herentzia, baina inbentarioaren arabera (ikus [XVI. m. (43-III) 16] agiria).
2.1.1.2. Joan Otxoa Artazubiagakoaren
testamentu-baliogabetzea

Lopeitza ezkondu zenean gurasoek agindutako ia
dote osoa ordaindu zuten. Kristobal senarraren Domingo
Goienetxea anaiari ordaintzeko 12 dukat falta ziren. Kristobal Goienetxeak eta Maria Perez Goienetxekoak Martin Luberriagari behi bat barkatu egin zioten, ezkontzakontratuan eman egin behar zuela agindu arren.

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen Lo- 1543-III-5an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erreto- peitzak: Martin Luberriaga aita, Esteban Luberriaga
reak indargabetu eta baliogabetu egin zituen egun har- anaia eta Kristobal Goienetxea senarra. Joan Goienetxea semea izendatu zuen oinordeko unibertsal. Letara arte egin zituen testamentu eta kodizilo guztiak.
kuko hauek izan ziren: Debako Joan Zugasti eta ToLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joanes mas Sasiola, eta Zestoako Anton Arretxe (ikus [XVI.
Ibañeta apaiza, eta Arroako Joan Zugasti eta Anton m. (43-IV) 16] agiria).
Zugasti (ikus [XVI. m. (43-III) 12] agiria).
2.1.1.4. Joan Zuube “Arotzarte”ren testamentua
eta kodiziloa
2.1.1.3. Lopeitza Luberriagaren testamentua
- 1543-VI-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1543-IV-21ean, Arroako Esteban Luberriagaren
etxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako bauaren bidez Joan Zuube “Arotzarte”k testamentua
Lopeitza Luberriagak (Kristobal Goienetxearen egin zuen. Aizarnako elizan Zuubebarrena (orainemazte eta Martin Luberriagaren alabak) testamentua go Loperena) etxeak zuen hilobian ehortziko zuten.
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- 1543-VII-27an, Aizarnan, Joan Zuube
“Arotzarte”k kodiziloa egin zuen Esteban Eztiola
eskribauaren bidez. Iragandako ekainaren 8an testamentua egin zuen, eta bertan Maria Zuube alabari
Ondoren Joan Zuubek kobratzeko zeuzkan zorren (Santa Engraziako serorari) 15 dukat agindu zizkion.
zerrenda egin zuen. Hauek ziren zordunak eta bakoi- Gero, ordea, Idiakaitz lizentziatuak eta Maria Nikolas
tzaren zorrak: Pedro Egañak 64 dukat (11 dukat eta 2 Zabala-Lasao arbitro epaileek kondenutu egin zuten
anega gari ordaindu zizkion); Joanes Potzueta apai- Joan Zuube Maria alabari 19 dukat ordaintzera. Bezak 3 dukat eta 4 erreal; Grazia Baltzola alargunak raz, agindutako 15 dukatak eta beste 4 dukat (gehiago
dukat bat eta 4 erreal; Txipitoa etxekoek 25 dukat ez) ordainduko zizkioten.
(Martin Txipitoa zenari Txipitoa etxea berreraikitzeJoan Zuubek bere kodiziloan 2 dukat agindu zizko emanak); Martin Perez Aranederrekoak 14 dukat;
kion Maria Martinez Iribarrengoari, gaztetan harekin
eta Tomas Txipitoa apaizak dobloi bat (2 dukat).
sexu-harremana izan zuelako. Debako Grazia ArronaJoan Zuubek, “Arotzarte” goitizenekoak, zor ri Joan Zuubek 11 txanpon zor zizkion, eta Balmahauek zituen: Esteban Oztaetabururi 2 dukat; eta Bal- sedako Salinas aiztogile zenari dukat bat. Errenteria
masedako Otxoa Ahedori 2 dukat eta herri bereko kapitainaren emazteari kintal bat burdina ken 4 erreal
zor zizkion. Aipatutako zor horiek testamentu-beteaLope Aiarari dukat bat.
razleek ordainduko zituzten.
Grazia Askatsua lehen emaztearen doteagatik 300
Lekuko Joanes Garratza apaiza, Domingo Elurra
florin ordaindu zizkioten Domingo Ereñok, Martin
Zuubek eta Domingo Lizarraratsek. Beste 3 ohe eta gaztea eta Sebastian Altzolarats izan ziren (ikus [XVI.
m. (43-VII) 20] agiria).
arropak ere ekarri zituen emazteak.
Ohiko hiletak eta elizkizunak egingo zizkioten. Aizarnako elizan Joanes Potzueta apaizak 30na meza bi
aldiz emango zituen haren arimaren alde.

Joan Zuubek Askatsuan kutxa handia zeukan, 15
edo 16 anega gari hartzeko adinakoa, dukat batean
erosi zuena. Lehen emaztearen dotetik testamentuan
agindu zuena betetzeko eta elizkizunetarako gastuak
ordaindu zituen. Emazte zenak Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren bidez egin zuen testamentua.

2.1.1.5. Maria Joango Aldalurren testamentua

Testamentuan lekuko honako zestoar hauek izan
ziren: Joanes Potzueta, Martin Etxeberria eta Anton
Arretxe (ikus [XVI. m. (43-VI) 8] agiria).

Fernando Sorazabali 5 erreal zor zizkion, eta Domingo Arrieta?-Areitzagari 4 erreal. Olotzaga kontulariak zor
zionetik Ana Aldalurrentzat 3 dukat izango ziren.

- 1543-VI-17an, Aizarnako Aldalurren, Joan Aldalurren Maria Joango Aldalur alargunak testamentua
egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Aizarnako elizan ehortziko zuten, Aldalur etxeak zuen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak, bederatziurrena,
Emazte zenak Aizarnako elizan kutxan utzitako urteurrena eta gainerako elizkizunak.
arropak eta oheak Askatsuakoek alaba Maria Zuube
Gatibu kristauei 2 erreal eman zizkien, eta Aiserorari (Santa Engraziakoari) emango zizkioten.
zarnako elizari 2 dukat (Joan Martinez Olotzagakoa
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Gra- kontulariak zor zituen 6 dukatetatik). Joan Aldalur
zia Txipitoa emaztea eta Joanes Potzueta apaiza. 15 senar zenak 2 dukat zeuzkan Arroako Joan Arberen
dukat utzi zizkion Maria Zuube serorari, eta gaine- (Esteban Arberen semearen) oinordekoei jasotzeko,
rakoaren oinordeko erdi bana Gregorio Zuube eta Ana eta hortik Maria Joangok 40 txanpon Arroako elizarentzat utzi zituen.
Zuube legezko seme-alabak izango ziren.
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Grazia Baltzolak Maria Joangori 1,5 dukat zor zizkion, eta Domingo Aldalur semearentzat izango ziren. Ana Aldalur eta Maria Aldalur alabei 20na dukat
eman zizkien beren seniparteagatik. Horrenbestez
konformatu behar zuten. Gainera, urte hartako gariak
eta artatxikiak bi alabei utzi zizkien, baina Joanes Potzueta apaizari haren arimaren alde 30 meza errezatzea ordainduko zioten.

- 1543-V-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube “Arotzarte” aurkeztu
zen. Ahalordea eman zien Zestoako Martin Otxoa
Ermukoari, Grazian Etorraetxeari eta Domingo Gorosarriri, Pedro Egañaren ondasunei 64 dukateko zorragatik haren eskariz egindako exekuzioari jarraipena
eman ziezaioten.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel ArtazubiaJoan Aldalur eta Pedro Aldalur semeei 10na dukat ga, Martin Legarda eta Domingo Aldalur (ikus [XVI.
utzi zizkien seniparteagatik, eta horrenbestez konfor- m. (43-V) 5] agiria).
matu behar zuten. Joan Aldalur senar zenak Maria
- 1543-VII-15ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esJoangori beldurrarazita salarazi egin zion Joan Otxoa
Gorosarrikoari Belsodin zeukan lursaila, hark dotean kribauaren aurrean Joan Zuube “Arotzarte” aurkeztu
ekarritakoa. Haren dirua Ana eta Maria alabentzat zen. Auzia zuen Maria Zuube alabarekin (Santa Engraziako serorarekin) bere lehen emazte Grazia Asizango zen.
katsua zenak (Mariaren amak) ekarritako doteaz, seDomingo Aldalur semea izango zen oinordeko rora sartzeko agindutako doteaz eta seniparteaz.
unibertsal, eta hari eman zion herenaren eta bostenaAuzia ebazteko arbitro epaile izendatu zituen Maren hobekuntza.
ria Nikolas Zabala-Lasao andrea eta San Joan Perez
Testamentu-betearazle Domingo Aldalur semea Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua. 4 eguneko epea eman
eta seme-alabak izendatu zituen. Lekuko hauek izan zien epaia argitaratzeko, eta erabakia onartu eta beziren: Martin Etxeberria, Martin Azkue eta Joan Ze- tetzeko konpromisoa hartu zuen. Bestela 10.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen.
laia (ikus [XVI. m. (43-VI) 23] agiria).

2.1.2. Maria Zuuberen auzi eta tratuak

Lekuko Joan Igartza maisua, Domingo Ostolatza
eta Anton Sorazabal izan ziren.

- 1543-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Albizturko Maria Zuube (Santa Engraziako serora) aurkeztu zen. Ahalordea eman zien
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari,
Domingo Urbietari (Santa Engraziako kapilauari)
eta Martin Otxoa Ermukoari. Mariaren Joan Zuube
“Arotzarte” aitak Pedro Egañaren ondasunak exekutatu egin zituen, baina Mariak Grazia Askatsua amak
eramandako dote eta arreotik zegokiona eta Santa Engraziako ermitari agindutakoa kobratu nahi zuen, aita
bigarren aldiz ezkondu zela kontuan harturik.

Jarraian, eskribau beraren aurrean, Maria Zuubek
antezko agiria egin zuen, aitak izendaturiko arbitro
epaile berak aukeratuz. Zin egin zuen bi arbitroen epaia
bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: Joan Gartzia Lasaokoa, Domingo Lasao eta Joan Igartza.

Egun berean, Maria Nikolas eta San Joan Perez arbitroek epaia eman zuten. Joan Zuube “Arotzarte”k
egun hartara arte Maria Zuube alabari emandako
elikadura, ohe, kutxa eta gainerako guztiaz gain, 19
dukat ordaindu beharko zizkion. Horretarako PeAhalordea zutenek ondasun-exekuzio hari aurka egin- dro Egañak Joan Zuube “Arotzarte”ri zor zizkion
go zioten Mariaren izenean. Lekuko zestoar hauek izan 19 dukatak alaba Mariari ordainduko zizkion. Auziziren: Anton Arretxe gaztea, Pedro Eskoriatza-Agirre eta gastuak alde bakoitzak berean ordainduko zituen, eta
eskribauaren lana erdi bana ordainduko zuten.
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (43-IV) 31] agiria).
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2.2. irudia. santa
engrazia mendi
puntan. (indalezio
oiangurenen
argazkia).

Jarraian, Joan Errementarik adierazi zuenez, bere testamentuan Anton Arrona semeari zerbait agindu zion,
eta bere borondatea zelako errespetatu egingo zuten
agindua. Gero Domingo Arantza apaizak ezkondu egin
Egun berean eskribauak epaiaren berri Joan Zuube zituen Ana eta Martin Arrona, eta lekuko hauek izan ziaitari eman zion, Martin Legarda eta Asentzio Arretxe ren: Arroako Lope Irure eta Julian Otalora, eta Zestoako
Domingo Arrona (ikus [XVI. m. (43-I) 6] agiria).
lekuko izanik (ikus [XVI. m. (43-VII) 8] agiria).
Lekuko Joan Gartzia Lasaokoa eta Asentzio Igartza izan ziren. Maria Zuubek epaia entzun eta ontzat
eman zuen.

2.1.3. Joan Errementariren agiri eta
tratuak

1543. urteko ustez urtarrilaren edo otsailaren 7an,
Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek
elkartu ziren: batetik Arroako Ana Arrona eta Arroako
1543an, ustez urtarrilaren 4an, Ibañarrietako Irure Martin Kortazar senarra, eta, bestetik, Maria Arrona
etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, hauek (Anaren ahizpa). Maria Arronak Arroakola eta beragertu ziren: batetik, Joan Errementari (Arroakolako tako ondasunetan ama Madalena Arrona zenaren eta
olagizona) eta alaba Ana Arrona emaztegaia, eta, bes- aita Joan Errementariren partetik zegokion senipartea
tetik, Martin Arrona senargaia. Ana Arronari bere ama Ana Arrona ahizpari eta honen senarrari utzi zien.
Madalena Arrona zenaren eta aitaren ondasunetan,
Horren ordainetan Martinek Mariari 2 dukat (dosei seme-alaba zirelako, bere senipartea zegokion, eta
bloia) eman zizkion, eta konpromisoa hartu zuen
huraxe agindu zion aitak ezkontzarako.
bertako seme-alaba guztiei bere senipartea zehazEzkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: ten zitzaienean gainerakoa bere epeetan ordainduko
Zestoako Domingo Arrona, eta Arroako Pedro Segura ziola. Mariak Arroakolako beste erdiaren jabe ziren
Zumaiako Arteaga etxekoen aurka izan zitzakeen eserrementaria eta Lope Irure.
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Kortazar suhia hurbildu ziren. Lehenago Martinek
Joani (Arroako olako olagizon eta jabeari) 36 dukat
maileguz eman zizkion. Zor hartatik 16 dukat MarLekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazu- tinek bere aitaginarrebari Arroako burdinolagatik orbiaga, Grazian Ganbara eta Pedro Eskoriatza-Agirre daindu beharreko urte hartako errentatik (hurrengo
Pazko maiatzekora arteko errentatik) deskontatuko
harakina (ikus [XVI. m. (43-I) 9] agiria).
zizkion. Gainerako 20 dukatak Joanek suhiari urtebe1543-III-11n, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua- teko epean ordainduko zizkion.
ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan ErreObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
mentari eta Joan Zubeltzu, eta bestetik, Joan Perez
Areitzagakoa. Joan Perezi beste biek mando gaz- Joan Gorosarri, Martin Otxoa Ermukoa eta Domingo
tainkara erosi zioten 9,5 dukatean. Zorra bi epetan Ezenarro mazolaria (ikus [XVI. m. (43-IX) 9] agiria).
ordainduko zioten Joan Perezi: 4,75 dukat hurren- 1543-XI-7an, Arroako burdinolako nasa edo
go iraileko San Migel egunean, eta beste 4,75 dukat
presan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren au1544ko Pazko garizumakoan.
rrean hauek aurkeztu ziren: Arroako Joan ErremenLekuko arroar hauek izan ziren: Joan Zugasti, tari (Zumaiako Joan Martinez Arteagakoaren ordezkari ere izanik), Martin Kortazar eta Joan Perez
Martin Diaz Ermukoa eta Joan Etxenagusia.
Areitzagakoa eta Joan Zugasti. Martin Kortazar eta
Jarraian Joan Zubeltzuk konpromisoa hartu zuen Joan Perez, hain zuzen, Joan Erementari eta Joan
Joan Errementari obligazio hartatik onik ateratzeko, Martinezen fidatzaile ziren.
zorra osorik Joan Zubeltzurena zelako. Mandoa hipoJoan Errementarik eta fidatzaileek obligazio-agiria
tekatu egin zuen zor osoa ordaindu arte (ikus [XVI.
eman zioten Joan Zugastiri, 40 dukat epeka ordaintzem. (43-III) 21] agiria).
ko konpromisoa hartuz. 6 dukat lau egun barru emango
- 1543-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zizkioten, 7,33 dukat Santa Katalinaren egunean (azabauarengana Arroako Joan Errementari eta Martin roaren 25ean), 13,33 dukat 1544. urteko martxoko Ankubideak ere Ana ahizpari utzi zizkion. Gainera zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.

2.3. irudia. itziarko
Zubeltzuberri.
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2.4. irudia. arroako
errementari.

dre Mariaren egunean, eta azken 13,33 dukatak 1544. izan ziren: Arroako Joan Sorazu bikarioa, eta Debako
Martin Arriola eta Martin Etxabe apaizak.
urteko San Andres egunean (azaroaren 30ean).
Lehenago Joan Errementarik eta Joan Martinez
Arteagakoak auzia izan zuten Joan Zugastirekin, Joan
Zugastiren lurretan zegoen nasa edo presa bati buruz,
eta arbitroak izendatu zituzten. Joan Errementarik
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa izendatu zuen,
eta Joan Zugastik Fernando Zubeltzu. Gero bi aldeek
Domingo Arretxe-Etxenagusia izendatu zuten hirugarren arbitro. Arbitroek epaia eman zuten, eta presa
15 haritzekin Joan Errementari eta Joan Martinezentzat geratu zen, baina hauek Joan Zugastiri aipatutako
40 dukatak ordaindu beharko zizkioten, adierazitako
epeetan.

Egun eta leku berean, arbitroek, auzia ikertu ondoren eta beharrezko informazioa jaso ondoren,
epaia eman zuten. Presa ondoko lursaila Joan Errementarirentzat eta Joan Martinez Arteagakoarentzat
(Arroakolaren jabeentzat) izango zen; baita bertan
zeuden 15 haritz lepatu handi ere. Lursailean hiru
mugarri finkatu zituzten, bata Azkaetakoen lursailaren ondoan, eta beste bi erreka ondoan. Jabe berriek
eskubidea izango zuten bidetik idi eta gurdiekin edo
gabe lursailera sartzeko, eta uretan nahiz lehorrean
komeni zitzaiena eraikitzeko eta lanak egiteko.

Jabe berriek Joan Zugastiri bere lursailagatik 40
Lekuko arroar hauek izan ziren: Arroako elizako dukat epeka ordainduko zizkioten. Horrez gain Joan
Joan Sorazu bikarioa, Martin Arriola apaiza eta San Zugastik eskubidea izango zuen Arroakolan urtero
(lehen 4 urteetan) 30 kintal burdina egiteko, bertaJoan Ermua (ikus [XVI. m. (43-XI) 5] agiria).
ra lehengaiak eramanda eta olagizonen soldata zein
Joan Errementari eta Joan Martinez Arteagakoa nagusiaren errenta ordainduta. Eguberriak eta Pazko
Arroakolaren eta bertako erroten jabe ziren, eta Joan garizumakoa bitartean egin beharko zituen Joan ZuZugasti presaren ondoko lursailaren jabe zen. Lursaila gastik bere burdinak.
Arroakolara eta Ibañarreitara zihoan bidearen ondoan
Bi aldekoek (edo beren gurasoek) Arroako olaren
zegoen, eta bertan zuhaitzak zeuden. Lursail haren
saneamenduaz Joan Zugasti arduratuko zen, eta arbi- presa ondoko lurraz egindako agiriren bat bazegoela
troen epaia bi aldeek onartuko zuten. Lekuko hauek zioten arbitroek, baina beren epaiak zuen lehentasuna,
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eta hau bete ondoren izango zuen indarra delako lehenagoko agiriak.

2.1.4. Domingo Luzarrarats aita-semeen
agiriak

Lursailaren jabe berrien fidatzaile Joan Perez
Areitzagakoa eta Martin Kortazar arroarrak izango ziren. Esteban Eztiola eskribauari bere lanagatik zegokiona erdi bana ordainduko zioten bi aldeek. Arbitro
epaileek lursailaren jabetza une hartan eman zieten
Joan Errementariri eta Joan Martinez Arteagakoaren
prokuradore Gartzia Arteaga apaizari.

- 1543-I-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez Domingo Lizarrarats aitak ordainagiria eman
zion Joan Perez Areitzagakoari. Arroako Joan Perez,
hain zuzen, Itziarko Domingo Erleteren tutore zen,
eta honek 6 kintal burdinako zorra egin zion Domingo
Lizarraratsi. Joan Prezek zorra ordaindu egin ziolako,
Domingo aitak ordainagiria eman zion.

Lekuko Klemente Aisoro, Joan Artiga eta DominJarraian, Esteban Eztiola eskribauak epaiaren berri
bertan eman zien Joan Errementariri, Joan Zugastiri, go Etxauzelin zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Martin Kortazarri eta Gartzia Arteaga apaizari (ikus (43-I) 8] agiria).
[XVI. m. (43-XI) 6] agiria).
- 1543-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Errementarik eta fidatzaileek obligazio-agi- bauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita eta Maria
ria eman zioten Joan Zugastiri, 40 dukat epeka or- Nikolas Zabala-Lasao andrea agertu ziren. Lehenago
daintzeko konpromisoa hartuz. 6 dukat lau egun ba- Domingok auzia izan zuen Martin Legardarekin 18
rru emango zizkioten, 7,33 dukat Santa Katalinaren dukat eta 20 tanpon zor zizkiolako. Alkatearen aginegunean (azaroaren 25ean), 13,33 dukat 1544. urteko duz Martini etxea eta ondasunak exekutatu egin zizmartxoko Andre Mariaren egunean, eta azken 13,33 kioten, eta haien jabetza Domingok bereganatu zuen.
dukatak 1544. urteko San Andres egunean (azaroaren
30ean).
Egun hartan, ordea, Maria Nikolasek zorra eta 710
maraiko auzi-gastuak ordaindu egin zizkion DominLekuko Joan Sorazu, Martin Arriola eta San Joan gori, eta honek eskubide guztiak eman zizkion Lasaoko andreari. Lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa,
Ermua izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XI) 5] agiria).
Joan Otaegi eta Joan Igartza izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1543-XI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (43-I) 12] agiria).
bauak Joan Zugastiri arbitroen epaia jakinarazi zion,
- 1543-II-15an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieta ontzat hartu zuen. Joan Armendia, Martin Ibia eta
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Domingo
Martin Usarraga izan ziren lekuko.
Lizarrarats aita, eta, bestetik, Errezilgo Martin Otae- 1543-XI-11n, Arroan, Joan Zugastik ordainagi- gi, Joan Erkizia eta Joan Lopez Ibarbiakoa. Elkarreria eman zien Joan Errementariri eta Joan Martinez kin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
Arteagakoari, epaiaren arabera 13,33 dukat (epe bati zituzten, eta hauek geratu zitzaizkion Domingori zorzegokiona) lursailagatik ordaindu egin zizkiotelako. dun: batetik Martin Otaegi (2,5 dukat), eta, bestetik,
Lursailaren salerosketa-agiria eman zien Joan Zugas- Joan Erkizia eta Joan Lopez Ibarbiakoa (2 dukat eta
33 txanpon). Errezildarek zorra zestoarrari hurrengo
tik, saneamendua bere gain hartuz.
abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
bikarioa, Tomas Sasiola, Frantzisko Baltzola eta Martin Kortazar, eta Zestoako Anton Arretxe (ikus [XVI. Domingo Urbieta apaiza, Esteban Artiga eta Pedro
Olaberria (ikus [XVI. m. (43-II) 18] agiria).
m. (43-XI) 6] agiria).
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2.5. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.

- 1543-III-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita eta
San Joan Egaña aurkeztu ziren. Domingok eta San
Joanek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
zituzten, eta San Joanek Domingori 8 erreal eta 5
marai zor zizkiola erabaki zuten. Zorra hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordainduko zuen San
Joanek.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Fernanez Arreitzakoa, Joan Artiga eta Frantzisko Altzolarats (ikus [XVI. m. (43-III) 13] agiria).

1543ko apirilean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako alkatea (San Joan Perez
Idiakitz-Lilikoa), Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela eta
Domingo Lizarrarats aita azaldu ziren. Domingo Lizarrarats lehenago izan zen Kontzejuko fiel, eta 7.793
Lekukoetako bi Pedro Eskoriatza-Agirre eta marai zor zizkion Kontzejuari. Egun hartan ordaindu
Joan Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI. m. (43-III) zituen, eta Joan Perez fielak ordainagiria emanez jaso
zituen, Probintziari sukaldeka zegokiona ordaintzeko
9] agiria).
eta beste zenbait zor kitatzeko.
- 1543-III-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
kribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita agertu
zen. Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats semeak Lilikoa, Joan Ezenarro eta Urbano Txiriboga (ikus
guztira 300 dukat maileguz bidali zizkion aitari. 200 [XVI. m. (43-IV) 3] agiria).
dukat Azkoitiko Blasio Lapazaranek ekarri zizkion
- 1543-IV-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriSevillatik, beste 84 Donostiako Domingo Aierdik,
eta azken 16 dukatak Blas Artazubiagaren seme bauaren aurrean Beduako Maria Perez Arronakoa
Domingo Artazubiagak. Diru hura Domingo Liza- andrea eta Joan Majado de Poza azaldu ziren. Joan
rrarats aitak eta emazte Katalina Lizarraratsek egin- Majadok, hain zuzen, Sevillan zebilen Domingo Lidako gastuak eta zorrak ordaintzeko zen, eta hurren- zarrarats semearen ahalordea zuen. Maria Perezek
go ekaineko San Joan egunean semeari ordaintzeko Domingori 50 kintal burdina meheko zorra egin zion
konpromisoa hartu zuen Domingo aitak. Gainera Li- lehenago, eta egun hartan 30,5 kintal eta 19 libra orzarrarats etxea eta ondasunak hipotekatu egin zituen, daindu zizkion. Beraz, Joan Majadok ordainagiria
eman zion 30,5 kintal eta 19 libra haiengatik.
zorra ordaindu arte.
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Lekukoetako bi Esteban Edarritzaga eta Joan Intzi- soroak eta basoak bidegabeki hartu zituztelako.
Prokuradoreak zioenez, saroi osoa herriarena zen,
na izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 9] agiria).
eta soroak, zuhaitzak eta bertan egin zituzten eraikinak utzi egin behar zituzten. Gainera, Pedro Arza2.1.5. Zarauzko, Errezilgo eta Zestoako
llusek eta senide eta arbasoek urtetan jaso zituzten
Kontzejuaren bilera eta agiriak
etekin eta errentak ere ordaindu egin behar zizkioten
2.1.5.1. Zarazuko eta Errezilgo Kontzejuen bilera Kontzejuari. Urtean 20 dukateko errenta jaso zutela
zioen prokuradoreak.
eta aigiriak
- 1543-II-10an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zestoarrak
Zarauzko Kontzejuari ordainagiria eman zion. Joan
Perezek errege-pribilegioaz eskubidea zuen urtero eta
betiko mila marai Zarauzko Kontzejuaren alkabaletarik jasotzeko. 1542. urteko 1.000 maraiak Beltran
Mendiaren eskutik jaso zituen, eta, ondorioz, ordainagiria eman zion Kontzejuari.

Korrejidoreak Pedro Arzallusen aldeari auzitara
dei egin zion. Hauek Jeronimo Atxaga bidali zuten
korrejidorearen aurrera, eta demandari aurka egin zioten. Antxiturbiko saroiaren jabe zirela zioten, eta bertako baserri eta ondasunena ere bai. Hainbeste urtean
eduki omen zuten, 1461. urtean Errezilgo Kontzejuari
erosi ondoren. Saroiaren erdiaren salerosketa-agiria
aurkeztu zuen prokuradoreak.

Ondoren, 1538-IX-9an, Azkoitian, Antonio SaaveLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Pedro Goienetxea eta Klemente Baltzola (ikus dra korrejidoreak epaia eman zuen. Errezilgo Kontzejuak demandan zioena ongi frogatu zuen, eta Pedro
[XVI. m. (43-II) 12] agiria).
Arzallusen aldeak ez. Beraz, 9 eguneko epean, PedroUrte asko lehenago, 1461-X-6an, Errezilgo Antxi- ren aldeak Antxiturbiko saroiaren erdia, bere lur eta
turbiko saroian, Errezilgo Kontzejuaren bost ordezka- ondasunekin, Kontzejuari itzuliko zion, bere eraikin
rik saroiaren erdia saldu zioten 260 florinean Zestoako baso, soro, fruta-arbola eta abarrekin.
Fernando Ruiz Etxeberrikoari. Saroiaren mugak ere
Pedro Arzallusen aldeak ondasun haiek itzuli nahi
zehaztu zituzten orduan (ikus I ZESTOA MENDETAN
ez bazituen, Kontzejuari 5 maraiko zentsua ordaindu
ZEHAR liburuko [XV. m. 25] agiria).
beharko zion itegun edo “aranzada” bakoitzeko. Alde
- 1543-IX-10ean, Valladoliden, Kantzelaritzako bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen.
epaileek errege-gutun betearazlea bidali zieten erreiBi aldeek gora jo zuten epaiarekin ados ez zeudenuetako agintariei. Bertan ziotenez, urte batzuk lehenago Errezilgo Kontzejuak korrejidorearen aurre- lako, eta auziak Valladolidko Kantzelaritzan izan zuen
ra auzitara eraman zituen hauek: Pedro Arzallus eta jarraipena. Joan Otxoa Urkizukoa izan zen Errezilgo
emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa zestoarrak, Joan Kontzejuaren prokuradorea. Ondasunak itzultzera
Martinez Ondarkoa (edo Ondarretxekoa) eta Maio- kondenatu izana ontzat jo zuen Kontzejuak, baina hora Etxeberria emaztea, eta Joan Arzallus eta Grazia rren ordez zentsua ordaintzea ez. Gainera “aranzada”
Etxeberria emaztea. Orduan Gipuzkoako korrejidore azalera-neurri ezezaguna omen zen Gipuzkoan. Ondasun publikoak ziren haiek, eta aspaldiko saleroskeAntonio Saavedra lizentziatua zen.
ta ez omen zen irmo egin.
- 1536-X-11n, Azpeitian, Domingo Aroztegi koOndoren Kantzelaritzako epaileek bi aldeak auzirrejidoreordearen aurrean Errezilgo Kontzejuaren
prokuradoreak demanda ipini zien Pedro Arzallusi tara hartu zituzten. Alde bakoitzak bere arrazoiak eta
eta senideei, Errezilgo Antxiturbiko saroian lurrak, testigantzak aurkeztu zituen, eta azkenean epaileek
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2.6. irudia.
errezilgo san Martin
Zallurroakoa eliza.

beren epaia eman zuten: korrejidoreak oker eman
zuen bere epaia, eta baliogabetu egin zuten. Pedro
Arzallusen aldeak, 9 eguneko epean, Antxiturbian
bereganatuta zeuzkaten ondasun guztiak eta salerosketa-agirikoak ez zirenak itzuli egingo zizkioten
Kontzejuari. Alde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen. Epaia Valladoliden 1541-VIII-2an
eman zuten.
Bi aldeek berriz ere epaiaren aurka egin zuten, eta
auziak, berrikuspen mailan, aurrera egin zuen. Pedro
Arzallusen aldeak bere arrazoiak jakinarazi zituen berriz, eta Kontzejuaren aldeak ere bai bereak, saroiak
ganadua gordetzeko eta herri-lurrak zirela argudiatuz.

Maria Ruizek eta senarrak auzia zuten Valladolidko Kantzelaritzan Antxiturbiko etxe eta ondasunei
buruz Errezilgo Kontzejuarekin. Martinek zenbait
ordainketa egin zion Kantzelaritzako Fernando Villafranca idazkariari gutun betearazleagatik. Beste zenbait gastu ere ordaindu zuen auzian (legegizonari eta
abarri), eta guztiagatik zorra 3.991 maraikoa zen.
Maria Ruizek bermatu egin zuen senarrak obligazio hura onartu egingo zuela. Gainera zin egin zuen
agindutakoa betetzeko. Lekuko hauek izan ziren:
Arroako Esteban Luberriaga, eta Zestoako Anton
Arretxe eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (ikus [XVI. m. (43-XI) 16] agiria).

Azkenean Kantzelaritzakoek, berrikuspen mailan, 2.1.5.2. Zestoako Kontzejuak Batzarretarako
behin betiko epaia eman zuten, aurreko epaia berre- egindako izendapenak
tsiz eta korrejidoreak lehenago emana baliogabetuz
- 1543-III-6an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (43-IX) 15] agiria).
eskribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
- 1543-XI-30ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- alkatea eta beste zestoar hauek elkartu ziren: Joan Pebauaren aurrean Amasako Martin Miranda eta Aizar- rez Idiakaitz-Lilikoa fiela, Grazian Etorraetxea zinegonako Maria Ruiz Etxeberrikoa elkartu ziren. Maria tzia, Fernando Olazabal medikua (eta alkateordea), PeRuizen senar Pedro Arzallus herritik kanpo zebilen, dro Martinez Baltzolakoa, Martin Arzallus, Joan Araeta emazteak Martini obligazio-agiria eman zion, hu- no, San Joan Elgoibar, Domingo Arrona, Martin Perez
rrengo urteko iraileko San Migel egunean 3.991 ma- Artzubiagakoa, Esteban Eztiola, Kristobal Artzubiaga,
Domingo Garratza eta beste zenbait zestoar.
rai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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Kontzejuak ahalordea eman zion Esteban Eztiola zarrarats eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea
eskribauari, Bidaniko Usarragara joan eta hurrengo (ikus [XVI.m. (42-XI) 14] agiria).
asteartean Probintziak egingo zuen Batzar Berezian
- 1543-II-12an, Zestoan, aipatutako zazpi ordezkaZestoaren izenean prokuradore izan zedin.
riak bildu ziren, eta erabaki batzuk hartu zituzten. LeLekuko Joanes Garratza, Bartolome Amilibia eta Gra- henbizi etxe edo baserrietako jabeek beren milakoei
zian Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (43-III) 25] agiria). zegokiena ordaintzeaz gain, bertan bizi ziren maizterrek ordaindu behar zuten ala ez erabaki zuten. Maiz1543ko apirilean, Zestoako Kontzejua bildu zen, terrek ere Kontzejuaren larre, baso eta abarretatik eteBlas Artazubiaga eskribau izanik. Bertan ziren alka- kina ateratzen zuten, eta milako bati edo milako erdi
tea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela. Fernando Ola- bati zegokiona ordaindu egin beharko zuten.
zabal mediku eta alkateordea, Joan Fernandez ArreiEtxe edo baserrian gurasoak seme-alabekin, senitzakoa, Domingo Garratza, Joan Artiga, Pedro Akoa
deak, morroi eta neskameak, etab. bizi baziren, unieta beste hainbat.
tate bakartzat hartuko zen etxe edo baserria, eta bere
Ahalordea eman zioten Esteban Eztiola eskribaua- milakoak jabeak ordainduko zituen.
ri Elgoibarren Probintziak antolatutako Batzar NaAhalordea zuten zazpi arbitroek lehenago erabili zigusietan (apirilaren 7a eta 17a bitartean izan ziren)
Zestoaren izenean prokuradore izan zedin. Ahalorde- ren erroldak eta onibarrei buruz ahalik eta informazio
agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Gra- gehiena jaso ondoren, errolda berria egin zuten. Etxe
zian Ezenarro eta Joan Martinez Lilikoa (ikus [XVI. eta baserriak lau taldetan banatu zituzten: a) Urbieta
bailarakoak; b) Aizarnakoak; c) Zestoako errebalem. (43-IV) 1] agiria).
koak; eta d) Zestoako hiribildukoak. Talde bakoitzean
- 1543-V-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zein etxe edo baserri zeuden eta bakoitzari zenbat mibauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren lako ezarri zioten adierazten dugu parentesi artean.
alkatea, alkateordea, fiela eta beste zenbait herritar.
a) Urbieta bailara: Altzolarats jauregia (9 miEsteban Eztiola eskribau eta fielordeari ahalordea
eman zioten, hurrengo igandean Bidaniko Usarragan lako); Bekola (9 milako); Pagaldazuri (1,5 milako):
Probintziak egingo zuen Batzar Berezira Zestoaren Zornotza (2); Indo (7); Ondalde (7); Joan Martin
Indoren Ugarte (3); Kortazar (3); Ausoroetxea (7);
prokuradore gisa joan zedin.
Bengoetxea (9); Joan Urbietaren etxea (9); TxiriboLekuko Pedro Akoa, Esteban Akertza eta Pedro Iri- ga, Martin Baltzolari eta Joan Amilibiari saldutakoa
barrena izan ziren (ikus [XVI. m. (43-V) 32] agiria). kenduta (5); Pagiolarre (5); Maria Atxaga eta Bartolome Txiribogaren etxea (1); Fernando Arreitzaren
etxea (5); Araneta (1); Lizasoeta-Ormaetxea (7,5);
2.1.5.3. Zestoako Kontzejuak milakoen errolda
beste Araneta (1); Joan Indoren Santa Indo etxea (1);
zehazteko egindako agiriak
“Suhi”ren Lizasoeta, Martin Lizasoetarena (6); SoraZestoako Kontzejuak ahalordea eman zien aurreko zabal (3); Urbietako Katalina Gebara eta ama Maria
urtean zazpi arbitro edo ordezkariri, herriko etxe, ba- jostunaren etxea (1,5); Arbe (9); Domingo Larreareserri edo onibar bakoitzari, Kontzejuaren gastuetan na izandako Arbulu (1); Urbietan zubi ondoko Iraeta
zegokion zatia ordaintzeko zenbat milako edo unitate etxea (1,5); Aizarnatea (7). Guztira 26 etxe.
ezarri erabaki zezaten. Hauek ziren zazpi arbitroak:
b) Aizarna: Iribarrena (9 milako); Aranburu (7);
Joan Arano, Martin Ondalde, Lope Zelaia, Domingo
Arrona, Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Li- Etxegarai (8); Apategi (5); Ezenarrogoikoa (6,5);
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2.7. irudia. aizarnako
bista. (indalezio
oiangurenen argazkia).

c) Zestoako errebalak: A. Bedua (3 milako); A.
Beain (1); A. Guardizarra (1); A. Ibañarrietako Etzubiko (Montalban) Benta (1); A. Iraeta etxea (9); A.
Iraetakoen Edarritzagagoena (3); A. Amilibia (7); A.
Pedro Martinez Baltzolakoaren Pagio (8); Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo (3); Artigatxipia (1); Artiga (9);
Lizarrarats (9); Joan Kamiorena izandako etxea (1,5);
Marina Egurtzaren etxea (1); Jakobo Ipintzak zeukan
Kamio (1); A. Edarritzagabarrena (7); A. Lasao etxea
(9); A. Mizpireta (1,5); Gallarin Domingo Arronaren
Agirre baserria (1,5); A. Igartza (7); A. Zubigoena (3,5);
A. Ereño (2,5); A. Joango Zuuberen etxea, erdikoa (5);
A. Pedro Zuuberena izandako Lope Zelaiaren etxea
(6); A. Zelaia (9); A. Enparandi (3); A. Enparanditxiki
(1); A. Akoarretxea (7); Akoabarrena (8); A. Joan Martinez Aurrekoetxekoaren etxea (7); A. Goikoetxea (4)
Gesalaga (2); Blas Artazubiagaren Ariztondo, Edarritzagako Olaberrirekin (9); Joango Arronarena izandako Marina Arronaren etxea (3); Martin Ganbararen
etxea (1,5); Martin Artzuriagaren etxea (2); Ana Lasao
eta alaba Grazia Iraetaren etxea (5); Pedro Martinez
Baltzolakoaren Etxeberria (3,5); Zubiaurre (9); Otxoa
Ondoren Zestoako errebaletako etxe eta baserrien mi- Martinez Zubiaurrekoarena izandako etxea, hiribillakoak adierazi zituzten, eta bertan A letra ipinitako etxe dukoa (2); Lili etxea (9); Idiakaitz (6); Erretzabal (8);
eta Etorragoikoa (3). Guztita 45 etxe.
edo baserriak elizaz Aizarnako parrokiakoak ziren.
Ezenarroazpikoa (6,5); Ezenarroazpikoaren Aginaga
etxetxoa (1); Ezenarroazpikoaren Alkoztegi etxetxoa
(1); Aizarnako plazan Iribarrenari erositako Iraeta
etxea (1); Aizarnako Arretxe (1); Belsodi (1,5); Etxeberria (9); Domingo Lizarraratsen Urrutikoetxea (2);
Aranguren (6); Aizpuru (4); Zabala (6,5); Aldalur
(5); Potzueta (3,5); Legardabekoa (1,5); Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoaren Bedamako burdinola (9); Linatzetabekoa (1,5); Linatzeta goikoa (1,5); Joan zapatariarena izandako etxea (2); Torralden Maria Urbietak
zuen etxea (1); Joan Larrearena izandako etxea (1);
Iraetakoena zen Untzeta (1); Iraetakoen Torraetxea
(1); Domingo Elurraren eta Maria San Joan Potzueta
emaztearen etxea (1); Martin Amilibiaren etxea (1);
Arizmendi (5); Arano (9); Gorosarrigoiena (3); Gorosarri Garro (3); Egañazpi (5); Egañagoikoa (9); Joan
Otxoaren Gorosarri (3); Joan Otxoaren Gorosarriko
etxe berria (2); Treku (3); Zazpisagasti (2); Joan Ezenarroren etxea (2), eta Bekolakoen Florentzia etxea (1);
Intzina (2); eta Martin Ganboarena izandako Asentzio
Igartzaren etxea (1). Guztira 43 etxe.
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d) Zestoako hiribildua: Portalekoa (5); Maria Joan
Eginoren etxea (1); San Joan Artazubiagaren Ipintza,
Domenja Garratzari eta Katalina Ibiakaitzi erositakoaz
(5); Joan Artsuagarena izandako etxea (1,5); Martin
Lizasoetaren etxea (1,5); Martin Etorraren etxea (1);
Aspe etxea (6); Grazia Arratiaren etxea (3); Domenja Urbietaren etxea (1,5); Lope Ernataritzen etxea (1);
Maria Perez Barrundikoarena izandako eta Graziana Zabalak eta senar Kristobal Artzubiagak zeukaten
etxea (5); Bañezetxea(9); Arretxetxiki (3,5); Arretxe
(3,5); Maria Antxietaren etxea (3); Frantzisko Olazabal eta emazte Maria Otxoa Akertzakoaren etxea (1,5);
Jakobo Ipintzaren etxea (1,5); Domingo Arronaren
etxea (4,5); Martin Otxoa Ermukoaren eta emazte Maria Artazubiagaren etxea (1,5); Pedro Artzubiagaren
etxea (4,5) Pedro Martinez Baltzolakoaren etxea (1);
Pedro Akoaren etxea (1); Kristobal Zelaietaren etxea
(1); Pedro Zuuberena izandako Madalena Zuuberen
etxea (3); Maria Perez Mendiolakoari Fortun Santxez
Iraetakoa artzapez zenak erositako etxea, Iraeta etxekoena, Kutartza etxekoen aurkako eskubidea Iraeta
etxekoei errespetatuz (3); Domingo Arretxeren etxea
(1,5); Sebastian Artazubiagarena izandako etxea, Artigakoek zeukatena eta zergak Pedro Egaña eta Joan
Bengoetxeari kobratzea eskatu zutena (2,5); Martin
Santxez Errezustakoa zenaren etxea (3); Joan Iraeta zenarena izandako eta Maria Iraetak zeukan etxea
(1,5); Maria Perez Lizarraraskoaren etxea (3); Fernando Olazabal medikuaren etxea (3); Martin Santxez San
Miliangoa eta emazte Teresa Narruondorena izandako
etxea (1,5); Grazia Arronaren ondorengoen etxea (3);
Joan Ierroa apaizak utzitako etxea (1); Etorraetxea (1);
Pedro Otxoa Artazubiagakoaren ondorengoen Etxeandia (7); Domingo Zabalaren ondorengoen etxea (3);
Domingo Gesalagarena izandako etxea (1,5); Ipintza
etxe txikia, Katalina Ibiakaitzena (1); Migel Artazubiagaren Ipintza etxea (4); Joan Akoaren etxea (1,5);
Sautza Zatarainena izandako etxea eta Esteban Eztiolak bere emazte Maria Martinez Amilibikoarekin
zeukan etxea (2); Ana Ipintzaren etxea (2); Kristobal
Artzubiagaren etxea (4); Martin Lizarraratsen etxea
(2,5); Martin Urrutia zenaren etxea (3); Joan Akertza
eta Maria Joan Ganbara zenek izandako eta Esteban
Akertzak zeukan etxea (4); Esteban Akertzaren etxea

(4); Osana Erretzabalen etxea, Maria Agirreri eta Joan
Perez Arretxekoari erositakoaz (3); Maria Perez Larretxekoarena izandako etxea (4); Pedro Santxez Errezustakoarena izandako etxea (1); Maria Martinez Olidengoaren etxea (2,5); Joan Martinez Lilikoa bizi zen eta
Iraetakoena zen etxea (1); Joan Martinez Ibañetakoa
zenaren etxea (4); Isabela Iraetaren etxea (1,5); Grazia Iraetaren etxea (1); Sastarraingo etxea (1). Guztira
57 etxe. Beraz, Zestoak orduan zuen lurraldean guztira
171 etxe erroldatu ziren.
Etxe batzuk etxe nagusiaren eranskinak ziren, eta
etxe nagusiari ezarritako milakoen barne zeuden.
Zenbait onibar saldu eta erosi egiten zirenean, erabaki
egin beharko zuten etxe nagusiei milakoetan zegokiena gehitu ala kendu egin behar zitzaien.
Etxetxo edo etxe berriak eraikitzen zirenean, Kontzejuari erositako lurretan edo beste etxeen lurretan bazeuden,
Kontzejuak izendaturiko ordezkariek erabaki beharko zuten bakoitzari zenbat milako zegokion. Lehenago erabilitako erroldak indarrik eta baliorik gabe utzi zituzten.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Artiga, Martin Perez Artzubiagakoa eta Frantzisko Altzolarats. Honako
ordezkari hauek sinatu zuten agiria: San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa alkateak, Joan Fernandez Olazabalgoak, Domingo Lizarrarats aitak eta Domingo Arronak.
- I543-III-4an, Zestoako Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskribaua bertan izanik, Kontzejua bildu zen.
Hantxe ziren zestoar hauek: San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela, Grazian Etorraetxea eta Bartolome Etxabe zinegotziak,
Joan Gartzia Lasaokoa, Pedro Martinez Baltzolakoa,
Frantzisko Zubiaurre, Joan Ondalde, Joan Zubiaurre,
Joan Martinez Akoakoa, Domingo Arizmendi, Domingo Aldalur, Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin Azkue,
Lope Zelaia, Migel Artazubiaga, Frantzisko Altzolarats, San Joan Egaña, Martin Gorosarri, Jakobo Gesalaga, Joango Egaña, Pedro Altzolarats, Frantzisko Artiga, Anton Arretxe, Anton Aizarna, Nikolas Lizasoeta,
Domingo Aizpuru, Martin Ezenarro, Tomas Olaberria,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Kristobal Erretzabal,
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2.8. irudia. Zestoako
hiribildua.

Joan Arretxe, Domingo Etorra, Joan Kortazar, Migel
Zubeltzu, San Joan Amilibia, Martin Esteban Makatzaga, Martin Indo, Joan Pagino, Esteban Artiga, Lope
Ernataritz, Esteban Edarritzaga, Martin Legarda, Joan
Zelaia, Domingo Ezenarro (urtzailea), Joan Bikendi,
Martin Lizasoeta, Pedro Zubiaurre, Joan Zubiaurre,
Joan Ezenarro, Joan Urbano, Kristobal Artzubiaga, Esteban Eztiola, Joan Gorosarri, Joan Azpiazu, Joan Bengoetxea, Pedro Akoa, Martin Enbil, Esteban Akertza,
Migel Uhegun, Fernando Zubeltzu, Joan Belez Arbestaingoa, Joan Arano, eta beste zenbait.

2.1.5.4. Zestoako Kontzejuaren beste zenbait
bilera eta agiri
- 1543-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa eta Martin
Arzallus agertu ziren. Martin aurreko urtean Zestoako
Kontzejuko fiel izan zen, eta Joan Lopezek eskubidea
zuen (Joan Lopez Sasiolakoa aita batxilerraren oinordeko zelako) Zestoako Kontzejuko alkabaletatik urtero 2.000 marai kobratzeko. Alkabala-sari hura urtero
beti kobratuko zuen errege-mesedeari esker.

Martin Arzallusek 1542. urteari zegozkion 2.000
Etxe bakoitzari zegozkion milakoen errolda erakutsi eta informazioa entzunarazi egin zitzaien. Azalpe- maraiak ordaindu zizkiolako, zumaiarrak ordainagiria
nak eman zitzaizkien herritarrei, eta denak jakinaren eman zion, Domingo Arrona eta Fernando Zubeltzu
lekuko izanik (ikus [XVI. m. (43-I) 24] agiria).
gainean geratu ziren.
- 1543-II-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Martin Perez Artazubiagakoa eta Pedro bauaren aurrean Maria Anton Indo alarguna, eta MiEskoriatza-Agirre (ikus [XVI. m. (43-II) 16] agiria). gel Artazubiaga eta Domingo Ezenarro fidatzaileak
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Zestoako Kontzejuari lurrak erosi zizkioten lehenago
Edarritzaga bailaran. Kontzejuak, berriz, saldutako
lurretan mugarriak ipini zituen eta bide batzuk ireki zituen edozein auzotar han gurdiekin, abereekin
edo gabe ibil zedin. Lan haiek Frantzisko Zubiaurre
alkateak, Martin Arzallus fielak, eta Joan Martinez
Akoakoa eta Lope Zelaia ordezkariek aginduta egin
ziren, 1542-III-15ean Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agiriaren arabera.
Blasek eta Nikolas Martinezek onartu egin zituzten mugarriak eta bideak. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Fernando Olazabal medikua, Migel Artazubiaga, San Joan Elgoibar, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
(ikus [XVI. m. (43-II) 23] agiria).

2.9. irudia. Hondarribiko gazteluaren sarrera.

azaldu ziren. Maria Antonek Zestoako herria eta jurisdikzioa Aragoiko olio onez hornituko zuen 1544.
urteko zaldun-inaute eguna arte. Libra olioa 21 maraian salduko zuen.
Olio falta bazegoen edo olio txarra saltzen bazuen
ordaindu beharreko isunak eta gainerako baldintzak
ere zehaztu zituzten.
Enkantean olio-horniketa Domingo Ezenarrok hartu zuen Maria Antonentzat, eta honek konpromisoa
hartu zuen Migel eta Domingo fidatzaileak kontratu
hartatik onik ateratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Domingo Garratza eta Martin Perez Artzubiagakoa?
(ikus [XVI. m. (43-II) 13] agiria).

1543ko martxoan, agian 25ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskribaua bertan izanik,
Kontzejua bildu zen. Han ziren honako zestoar hauek:
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkate eta lizentziatua, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela, Fernando Olazabal mediku eta alkateordea, Grazian Etorraetxea eta
Bartolome Etxabe zinegotziak, Kristobal Artzubiaga,
Esteban Akertza, Joan Igartza, Pedro Akoa, Martin
Zubiaurre, Joan Akoa, Martin Arzallus, Esteban Artiga, Urbano Txiriboga, San Joan Egaña, Domingo
Aranguren, Martin Lizaso, Frantzisko Zubiaurre,
Martin Perez Artzubiagakoa, Frantzisko Altzolarats,
Frantzisko Artiga, San Joan Egaña, Joan Apategi,
Pedro Egaña, Joan Otaegi, Joan Bengoetxea, Esteban Edarritzaga, Joan Gesalaga, Pedro Ausoroetxea,
Joan Martinez Akoakoa, Pablo Izeta, Joan Fernandez
Arreitzakoa, Nikolas Lizasoeta, Martin Indo, Joan
Kortazar, Joan Ondalde, Domingo Arrona, Martin
Ondalde, Joan Pagino, Domingo Aldalur, Joan Igartza, Joan Arretxe, Domingo Ezenarro (Ezenarroazpikoa), Martin Ezenarro, Domingo Aranburu, Joango
Zuube, Migel Arbe, Domingo Aizarnatea, Joan Sorazabal, Joan Azpiazu (Goikoetxekoa), Fernando Etxeberria eta beste zenbait.

- 1543-II-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZestoako zenbait biztanlek lehenago Kontzejuari dibauaren aurrean Blas Artazubiaga eskribaua eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa agertu ziren. Haiek rua maileguz eman zion, Hondarribiko Antso Leiba ka- 74 -
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pitainak eta Gipuzkoako korrejidoreak eskatuta bidali
ziren oinezko soldaduen soldatak ordaintzeko. Kontzejuari dirua emandako batzuk hauek ziren: San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa (6 dukat edo 3 dobloi); Joan
Martinez Akoakoa, gaztea (2 dukat); Martin Arzallus
(2 dukat); Joan Gartzia Lasaokoa (8 dukat), etab.

da, 1,5 erreal soldadu eta eguneko, eta kapitainak
3 erreal eguneko kontatuko zuten. Lekuko Pedro
Iribarrena, Bartolome Etxabe eta Joan Erretzabal
izan ziren.

Jarraian, Kontzejuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fielak Martin Otxoa Ermukoa mandazainari 20 erreal eman
Kontzejuaren erabakiz, herriak zor haiek hartze- zizkion. Bi mandorekin joango zen oinezko soldaduen
kodun bakoitzari hurrengo abuztuko Andre Mariaren armak eta hornidurak eramanez. 5 errealeko soldata
egunean ordainduko zizkion. Pedro Akoa eta Joan zuen eguneko, eta 20 erreal aurreratu zizkion fielak.
Fernandez Olazabalgoa izan ziren lekukoetako bi
Handik egun batzuetara, soldaduak itzulita 1,5
(ikus [XVI. m. (43-III) 14] agiria).
erreal bueltatu zituzten gehienek, hau da, 5 eguneko
- 1543-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- espedizioa egin zuten. Eramandako ogien kontuak
bauaren aurrean Kontzejuak Gipuzkoako mugak zain- egin zituztenean, lekuko San Joan Amilibia eta Estetzera bidalitako oinezko soldadu zestoarrei ordaindu- ban Akertza izan ziren.
tako soldatak eta emandako armak zehaztu zituzten.
Kontzejuari armak itzulitakoak hauek izan ziren:
Martin Ondalde aita joan zen soldaduen kapitain.
Esteban Edarritzaga, Asentzio Edarritzaga, Joan ApaSei eguneko soldata (1,5 x 6 = 9 erreal) eta armak tegi, Domingo Aranguren, Pedro Egaña, Joan Zujasotakoak honako hauek izan ziren: Joan Ondalde biaurre, Joan Pagino eta Pedro Etxeberria (hauek pika
(arkabuza, flasko eta aparailuekin, gero itzultzeko); bana itzuli zuten). Arkabuza bere flasko eta aparaiMartin Ondalde semea; Martin Lizasoeta (Potzue- luekin itzulitakoak hauek izan ziren: Pablo Izeta eta
takoa); Asentzio Edarritzaga (pika bat, gero itzultze- Martin Legarda.
ko); Beltran Ostolatza; Pablo Izeta (arkabuza, gero
1,5 erreal Kontzejuari itzulitakoak hauek izan
itzultzeko); Esteban Edarritzaga (pika, gero itzultzeko); Martin Iribarrena; Joan Apategi (pika, gero itzul- ziren: Pedro Egaña, San Joan Amilibia, Domingo
tzeko); Pedro Etxeberria (pika); San Joan Amilibia; Aranguren, Tomas Olaberria, Martin Iribarrena,
Kristobal Erretzabal; Martin Olazabal; Tomas Etxe- Martin Zubiaurre eta Joan Zubiaurre. Martin Otxoa
berria; Domingo Aranguren (arkabuza); Pedro Egaña Ermukoak 5 erreal itzuli zituen (ikus [XVI. m. (43(pika); Martin Indo (arkabuza); Joango Zuube (pika); IV) 28] agiria).
Martin Zubiaurre; eta beste zenbait.

2.1.6. Eliza eta ermitetako tratu eta
Kontzejuak dukat bat ordaindu zuen Domingo agiriak

Legarda gaixo zegoelako. Martin Ondalde kapitainari arkabuzetarako bolbora eta metxetarako 24 erreal
eman zizkioten. Gainera 6 anega ogi erre eman zizkioten, hau da, 360 ogi, bakoitzak 5,5 marai balio
zuelarik. Beste 100 erreal ere eman zizkieten Martin
Ondalde kapitainari eta Joan Ondalde semeari.

2.1.6.1. Zestoako elizako agiriak

- 1543-III-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona aurkeztu zen.
Domingok zioenez, Zestoako elizari Maria Aranburuk eta Maria Perez Potzuetakoak 10 dukat ken
25 soldadu ziren guztira 6 eguneko soldata jaso- 4 txanpon zor zikzioten. Kopuru hura Joan Indo
takoak. Egun gehiago edo gutxiago igarotzen bazi- apaiz zenari zor zioten, baina Joanek elizarentzat
tuzten, proportzioan egingo zituzten kontuak, hau utzi zituen diru haiek.
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Fernando medikuari emandako ahalordea (ikus [XVI.
m. (43-III) 7] agiria).
- 1543-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kristobal Artzubiaga eskribau zestoarra aurkeztu zen. Elizako kudeatzaileek 10 dukat
eskatzen zizkioten, Esteban Aisoro bikario zenaren
testamentuan Domingo Zabala zordun agertzen zelako. Domingo Zabala zena Kristobalen aitaginarreba
eta honen emazte Grazia Zabalaren aita izan zen. Domingo zenak bikario zenari agindu zion Joan Barrundia apaizaren eta Maria Perez Barrundikoaren arimen
alde mezak eman zitzan, eta horregatik zor zituen 10
dukat haiek Domingok, Joan apaizaren eta Maria Perezen oinordekoa zelako.

2.10. irudia. Zestoako elizako erretaula nagusia.

Kristobalek eta Grazia emazteak ziotenez, haiek
Domingo Zabalarengandik ondasunak libre eta inolako loturarik gabe jaso zituzten, eta ez zeuden ezer
ordaintzera behartuta. Hala ere, arbasoen kontzientziagatik eta elizarentzat zelako, obligazio-agiria
eman zioten Zestoako elizari. Esteban Eztiola eskribaua elizako kudeatzaile zelako, egun hartan 2 dukat
eman zizkioten, eta beste 8 dukatak lau urteko epean
ordainduko zituzten.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
Fernando Olazabal medikuak, ordea, Iruñeko apezpikuaren aurrean auzia izanda, Gauna lizentziatu eta apaiza, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Bartoloepaileak epaia eman zuen, eta aipatutako diruak jaso- me Etxabe (ikus [XVI. m. (43-III) 27] agiria).
tzeko lehentasuna Fernando medikuari eman zion, eta
ez elizari.
- 1543-III-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga
eskribauaren eta Fernando Olazabal mediku eta
Ondorioz, lehenago elizako kudeatzaile izandako alkateordearen aurrean, Esteban Eztiola eta Maria
Domingo Arronak ahalordea eman zion Fernando me- Martinez Errezustakoa agertu ziren. Maria Mardikuari, honek Maria Aranbururi eta Maria Perezi 10 tinez, hain zuzen, Domingo Egurtzaren emaztea
dukat ken 4 txanpon, eta auzi-gastuetako 5 txanpon zen, eta Joan Kamio zenaren etxea eta ondasunak
zeuzkan.
kobra ziezazkien.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Artazubiaga, Grazian Ezenarro eta Anton Arretxe.
- 1543-III-4an, Zestoan, urte hartan elizako kudeatzaile ziren Migel Artazubiagak eta Esteban Eztiola eskribauak ontzat eman zuten Domingo Arronak

Bere garaian Joan Kamiok 2 dukateko zorra egin
zion Esteban Aisoro bikarioari, haren etxeko hildakoen alde bikarioak mezak eman zituelako. Joan
Kamio hil zenean, zorra ordaintzekotan Maria Martinez Errezustakoa erraina geratu zen, baina ez zuen
ordaindu.
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Geroago Esteban Aisorok bere testamentuan Zes- 11,5 marai ordainduko zizkioten hurrengo azaroko San
toako elizarentzat utzi zituen 2 dukat haiek. Horrega- Martin egunean (ikus [XVI. m. (43-VII) 14] agiria).
tik, elizaren kudeatzaile Esteban Eztiolak Maria Mar- 1543-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskritinez auzitara eraman zuen alkateordearen aurrera.
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Blas
Hala ere, Maria Martinezen senarra Asturias al- Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Alonso Idiakaitz
dean omen zebilen, eta haren baimenik ezean, Este- komendadore eta errege-idazkariari urte hartan Zesbanek alkateordeari eskea egin zion Maria Martinezi toako jurisdikzioko elizetan zegozkion hamarrenak jasotzeko eskubidea Blasek bereganatu zuen enkantean,
auzitara aurkezteko ahalmena eman ziezaion.
kandela piztuta. Alonso jaunaren ahalordea Fernando
Alkateordeak Joan Martinez Lilikoa eta Joanes Olazbal medikuak zuelako, Blasek 60 dukat eta erreal
Garratza apaizek zin egin ondoren egindako aitorpena bat eman zizkion Fernandori, erdiak Blasek berak eta
entzun zuen. Domingo Egurtza 12 bat urtez omen ze- beste erdiak Blasen emazte Marina Lerretxek.
bilen Asturiasen eta Galizian. Ondorioz, alkateordeak
onartu egin zuen Maria Martinez auzian, eta kondeOndorioz, Fernandok ordainagiria eman zion Blasi, lenatu ere bai, bere epaiaz, Zestoako elizari 2 urteko kuko Joan Gorosarri, Joan Perez Altzolaraskoa eta Dominepean 2 dukat eta erreal bateko auzi-gastuak ordain go Etxauzelin izanik (ikus [XVI. m. (43-VIII) 17] agiria).
ziezazkion.
Garai hartan Karlos V.a enperadoreak bere idazkaLekukoetako bi Martin Perez Artzubiagakoa eta ri Alonso Idiakaitzi mesede egin zion 1543-V-1ean.
Domingo Aspe izan ziren (ikus [XVI. m (43-III) 42] Idazkariak beste erreinuetan ere zerbitzatzen omen
agiria).
zuen enperadorea, eta, lehen zeukan soldataz gain, urtero 200.000 marai jasoko zituen, kanpoko erreinue- 1543-VII-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- tan zebiltzan bitartean. 1543. urteko martxotik hasiko
bauaren aurrean San Joan Etxegarai eta Bizente Eze- zen gehiago kobratzen.
narro aurkeztu ziren. San Joan Etxegaraik enkantean
Aizarnako elizako eta Zestoako elizako urte hartako
- 1543-VII-23an 166.566 marai kobratu zituen.
hasikinak jasotzeko eskubidea lortu zuen, eta gero Bi- Hurrengo urtean eta 1547. urtera arte, urtero 200.000
zente Ezenarrorekin bazkidetu egin zen erdi bana.
marai kobratu zituen, gehi 100.000 marai idazkarisoldatagatik.1
Hasikinen bi heren Aizarnako elizarentzat izaten
ziren, eta heren bat Zestoako elizarentzat. San Joa- 2.1.6.2. Arroako elizako agiriak
nek eta Bizentek obligazio-agiria eman zioten Aizarnako elizari hurrengo azaroko San Martin egunean 25 - 1543-VII-2an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
dukat, 3 erreal eta 22,5 marai ordaintzeko.
aurrean Joan Igartza azaldu zen. Joanek zioenez, hark
lehenago ahalordea eman zien Arroako Joan ArmenLekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Etxa- diari, Domingo Arretxe-Etxenagusiari, Joan Perez
be, Anton Arretxe, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa Areitzagakoari, Joan Zugastiri, Martin Azkaetari eta
lizentziatua eta honen Joan mandazaina.
beste zenbaiti, Debako Kontzejuarekin eta apaizekin
Arroako eliztarrek zuten auzirako. Ordutik aurrera,
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik, ordea, eman zuen ahalordea baliorik gabe utzi zuen,
San Joanek eta Bizentek Zestoako elizako Migel Ar- auzian aurrera jarraitzerik nahi ez zuelako. Baliogatazubiaga administratzaileari obligazio-agiria eman betzearen berri ahalordea zutenei jakinaraztea eskatu
zioten. Hasikinen herenagatik 12 dukat, 7 erreal eta zion Joan Igartzak Esteban eskribauari.
- 77 -

iX Zestoa XVi. Mendean (1542-1543)

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Ezenarro, San Joan Elgoibar eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (43-IX) 12] agiria).
2.1.6.3. Aizarna eta Santa Engraziako elizetako
agiriak
- 1543-IV-30ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Albizturko Joan Larrarte eta Zarauzko Pedro Olarria hargin-maisuak agertu ziren.
Hauek, Aizarnako elizan Iraeta etxekoentzat Debako
Sebastian Arakistain eta Arroako Domingo ArretxeEtxenagusia hargin-maisuek eraikitako kapera ikertu
eta balioetsi egin zuten.
Eraikitzeko kontratua egin zutenean, kapera eraikitzeagatik guztira 310 dukat kobratuko zutela erabaki zen. Sebastian Arakistaini egindako lanagatik
70 dukat emango zizkioten, eta honek arku gaineko
hauts-babesa eta hilobi bat ere egingo zituen.
Domingo Arretxe-Etxenagusiari 240 dukat emango zizkioten egindako lanagatik. Kopuru horretatik
Domingok 22,5 dukat emango zizkion Joan Amilibia
2.11. irudia. arroagoiko elizako erretaula nagusia.
hargin-maisuari, Domingorentzat egindako lanagatik.
Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea eta EsLekuko Arroako Joan Areitzaga, Joan Armendia teban Edarritzaga izan ziren. Balioespena eskribauak
adieraztean, bertan ziren Joan Amilibia, Domingo
eta Joan Zugasti izan ziren.
Arretxe-Etxenagusia eta Sebastian Arakistain (ikus
Egun berean Esteban Eztiolak Arroan ahalordea [XVI. m. (43-IV) 32] agiria).
zutenei Joan Igartzaren baliogabetzea jakinarazi zien.
- 1543-VII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Areitzaga eta Ramos Edarritzaga izan ziren lebauaren aurrean Maria Ipintza eta Domingo Urbieta
kuko (ikus [XVI. m. (43-VII) 3] agiria).
(Santa Engraziako kapilaua) elkartu ziren. Mariak
- 1543-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joanes Ipintza zenaren izenean zilarrezko kopa txibauaren aurrean Arroako Domingo Larretxe eta Gra- kia eta bi izara eman zizkion ermitarako Domingori.
zia Etxea alarguna agertu ziren. Ahalordea eman zieten Lekuko Pedro Akoa eta Joan Egaña izan ziren (ikus
Arroako Joan Igartzari eta Gipuzkoako korrejimen- [XVI. m. (43-VII) 13] agiria).
duko Joan Heredia, Beltran Arizmendi, Joan MartinAizarnan Blas Artazubiaga eskribauak egindako
ez Untzetakoa eta Frantzisko Lopez Gallaistegikoa
prokuradoreei. Domingok eta Graziak dirua kobratze- agiri batean, 1543-XII-27ko data idatzi zuen. Testuan,
ko zeukaten Arroako eliztarrek Debako apaizekin eta ordea, Zestoako alkate San Joan Perez Idiakaitz-Liherritarrekin Arroako bikariotzagatik izandako auzia- likoa lizentziatua zela dio, eta San Joan Perez alkate
gatik, eta ahalordea zutenek kobratuko zieten zor hura. aurreko urtean izan zen (1542-IX-29a eta 1543-IX- 78 -

(1543)
29a bitartean). Beraz, agiria 1542-XII-27an egina delakoan gaude.
Aizarnako plazan, bertako eliztarrak ohi bezala
bildu ziren. Bertan ziren San Joan Perez alkatea, Joan
Gartzia Lasaokoa, Nikolas Lizasoeta eta Domingo
Ezenarro (azken biak elizako administratzaileak), Pedro Iribarrena, Joan Arano, San Joan Egaña, Domingo Elurra, Domingo Aizpuru, Joan Majado de Poza,
Martin Ezenarro, Domingo Aldalur, Pedro Egaña,
Joan Otaegi, Martin Esteban Makatzaga, Joan Igartza, Domingo Bikendi, Martin Ezenarro, Lope Zelaia, Joan Arretxea, Fernando Edarritzaga, Joan Bengoetxea, Martin Gorosarri, Martin Olazabal, Esteban
Edarritzaga, eta beste zenbait.
Aurreko urtean Domingo Ezenarro (Ezenarroazpikoa) eta Nikolas Lizasoeta izan ziren administratzaile, eta hurrengo urterako Pedro Ausoroetxea eta
San Joan Egaña izendatu zituzten. Ahalordea eman
zieten eliza kudeatzeko.
Lekuko aizarnar hauek izan ziren: Joanes Potzueta
apaiza, Joan Otaegi eta Joan Bikendi (ikus [XVI. m.
(43-XII) 18] agiria).
2.1.6.4. Aizarnazabal eta Urdanetako elizetako
agiriak

2.12. irudia. aizarnazabalgo elizako erretaula
nagusia.

suak, hark honi Urdanetako elizaren ondoan eraikin
baten hormak egiteko ordainketa hauek egin zizkiolako: 10 dukat + 1.350 marai + 7 anega gari (1 anega
- 1543-VI-8an, Zestoako Ariztondon, Esteban Eztiola gari = 7,5 erreal) + 12 dukat + 2 erreal, hau da, guztira
eskribauaren aurrean Martin Arano aurkeztu zen. Do- 22 dukat, 55,5 erreal eta 1.350 marai. San Joan Perez
mingo Arangurenek eta bere fidatzaileak San Joan Perez lizentziatuak ordainagiria eman zien Domingori MarIdiakaitz-Lilikoa lizentziatuari 1.350 marai zor zizkio- tin Aranok ordaindutako Urdanetako hasikinengatik
ten Urdanetako hasikinengatik. Zor hura bere gain hartu (ikus [XVI. m. (43-VI) 10] agiria).
zuen Martin Aranok, eta San Joan Perezen partetik Do- 1543-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrimingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari ordainduko
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta
zion hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean.
Zarauzko Frantzisko Olaso apaiza elkartu ziren. FerLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez nando Olazabalek Alonso Idiakaitz komendadore
Arreitzakoa, Kristobal Artzubiaga eskribaua eta An- eta errege-idazkariaren ahalordea izanik, Frantzisko
Olasori saldu egin zion Alonso jaunak Aizarnazabal
ton Sorazabal.
eta Oikiako parrokietan hamarrenak jasotzeko zuen
Ondoren San Joan Perez lizentziatuari ordainagiria eskubidea. 1543. urteko hamarrenengatik 25 dukat
eman zion Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-mai- ordaindu zituen zarauztarrak.
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Lekuko Pedro Akoa, Frantzisko Enparan eta Pedro Perez Artzubiagakoak eskubidea eman zioten EsteEskoriatza-Agirre harakina izan ziren (ikus [XVI. m. ban Akertzari 2.300 dukat Pedrori kobratzeko. Horixe
adierazten zuen Sevillan Alonso Cazalla eskribauaren
(43-VI) 29] agiria).
bidez egindako agiriak.
- 1543-VII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKopuru haren zatirik handiena (2.100 dukatekoa)
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako
Domingo Ostolatza aita eta Domingo Ostolatza se- 1542-VII-27an kobratu zuen Estebanek, Pedro Altzomea, eta, bestetik, Urdanetako erretore Joan Martinez laratsen anaia Frantzisko Altzolaratsek emanda. Egun
Lilikoa zestoarra. Joan Martinezek Urdanetako ha- hartan, berriz, Zestoan Pedrok azken 200 dukatak 100
marrenak jasotzeko eskubidea 38 dukatean saldu zien dobloitan eman zizkion Estebani, eta honek ordainaaita-semeei, eta hauek zorra bi epetan ordainduko zio- giria eman zien Pedro Altzolaratsi, Maria Perez Balten: erdia hurrengo abuztuko Andre Mariaren egun- tzolakoa amari eta Pedro Baltzola aitonari, zor osoa
ordaindu ziotelako.
ean, eta beste erdia hurrengo Domu Santu egunean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Legarda,
Pedro Eskoriatza-Agirre, Joan Pagino eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-VII) 9] agiria).

Lekuko Domingo Arrona, Migel Artazubiaga eta
Grazian Ezenarro zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(43-I) 7] agiria).

- 1543-XII-18an, ustez Zestoan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, emazte Ana Perez Arronakoa eta Urdanetako elizako Maria Isaskue serora elkartu ziren.
Elizako inbentarioa egin ondoren, senar-emazteek,
elizako patronatua zutelako, galdetu egin zioten serorai ea lanbide hartan jarraitu nahi zuen. Baiezkoa erantzun zien, eta serora izaten jarraituko zuen Jainkoarentzat zintzo eta onest lan egiten zuen bitartean.

- 1543-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Katalina Akertza (Pedro Akoaren emaztea), eta, bestetik,
Esteban Akertza anaia (Sevillan bizi zen zestoarra).
Katalinak, senarraren ahalordeaz, ordainagiria eman
zion Esteban anaiari. Hain zuzen Pedro Akoak Siziliatik Sevillara Estebani truke-zeduletan 156,75 dukat
bidali zizkion Katalina emaztearentzat, eta Estebanek
Zestoan ordaindu egin zion Katalinari kopuru hura.

Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuaren aginduz
Gauna lizentziatuak egindako inbentarioa eta lehenagoko serora izandako Mariaren amak egindakoa ere
aipatu zituzten. Lekukoetako bi Anton Sorazabal eta
Joan Martinez Akoakoa gaztea izan ziren (ikus [XVI.
m. (43-XII) 14] agiria).

Bestalde, Katalina eta Estebanen ama Maria Joango
Ganbara zenak, Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako bere azken testamentuan, 12 dukat utzi zizkion
Katalinari, etxeko senipartearen azken ordainketa gisa.
Kopuru hura egun hartan Esteban Akertza anaiak eman
zion, eta Katalinak anaiari ordainagiria ere bai. Emakume ezkondua zelako, Katalinak zin egin zuen ordainagirien aurka ez zuela ezer argudiatuko.

2.1.7. Esteban Akertzaren kontratu eta
gainerako agiriak
2.1.7.1. Esteban Akertzaren ordainagiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Grazian Ezenarro eta Anton
Arretxe semea (ikus [XVI. m. (43-I) 18] agiria).

1543an ustez urtarrileko 5ean, Zestoan, Blas Ar1543an, ustez martxoan, Zestoan, Blas Artazubiaga
tazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Akertza eta
Pedro Altzolarats merkatariak azaldu ziren. Lehenago eskribauaren bidez Esteban Akertzak ordainagiria eman
Pedroren ama Maria Perez Baltzolakoak eta Martin zion zordun bati. Zor osoa 23 dukatekoa zen, baina egun
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hartan 17 dukat ordaindu zizkion zordunak. Lekuko Frantzisko Altzolarats, Grazian Ezenarro eta Pedro Goienetxea
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-III) 4] agiria).
- 1543-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Esteban Akertza eta Migel
Artazubiaga agertu ziren. Lehenago Migelek Esteban Akertzari Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
33 dukateko zorra egin zion, baina gero Migelek zor
hura dirua, jositako arropak eta beste zenbait gauza
emanda ordaindu zion. Ondorioz, Esteban Akertzak
ordainagiria eman zion Migeli.
Lekuko Pedro Akoa, Frantzisko Altzolarats eta
Grazian Ezenarro izan ziren.
Egun eta leku berean, Esteban Akertzak aitortu
zuenez, Itziarko Santuru Erretenek lehenago agiria
egin zuen 25 dukat Zestoako Martin Zubiaureri kobratzeko eskubidea Estebani emanez. Estebanek zioenez, ordea, hark ez zizkion Santururi 25 dukatak
ordaindu, eta ez zuen diru hura Martin Zubiaurreri
kobratzeko eskubiderik eduki nahi. Beraz, Santururen
agiriari uko egin zion.
2.13. irudia. arroako akertzaberri.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa alkatea, Joan Artiga eta Pedro Akoa (ikus tean izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Martinek Estebani 210 dukat zor zizkiola erabaki zuten.
[XVI. m. (43-IX) 27] agiria).
Martinek zorra hurrengo maiatzeko Santa Kruz egunean ordainduko zion Estebani.
2.1.7.2. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Do- 1543-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Esteban Akertza eta Pedro Eskoriatza-Agirre mingo Garratza, Joanes Garratza apaiza eta Joan Oiharakina elkartu ziren. Estebanek Pedrori 12 dukat artzabal (ikus [XVI. m. (43-II) 29] agiria).
maileguz eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo
- 1543-III-5an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaekaineko San Joan egunean ordainduko zion.
ren aurrean Migel Artazubiaga eta Esteban Akertza
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez zestoarrak aurkeztu ziren. Estebanek Migeli lehenago
Artzubiagakoa, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan 33 dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari zorra
hilabete barru ordainduko zion.
Aia (ikus [XVI. m. (43-II) 28] agiria).
- 1543-II-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Akertza merkatari zestoarra
eta Martin Perez Artzubiagakoa bildu ziren. Bien ar-

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Akoa, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (43-III) 11] agiria).
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- 1543-V-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Sevillan
bizi ohi zen Esteban Akertza merkatari zestoarra, eta,
bestetik, Indietan zebilen Joan Arretxeren emazte Marina Artiga zestoarra. Joan Arretxek Indietatik Marinarentzat Esteban Akertzari urrezko 100 peso bidali
zizkion (urrezko 1 peso = urrezko 1,2 dukat). Diru
harekin Marinak Estebani aseguruengatik egindako
zorrak ordainduko zizkion.
Egun hartan Marinak eta Estebanek kontuak egin zituzten. Batetik 50 dukat zor zizkion Marinak, eta, bestetik, 19.687 marai ere bai, Estebanek Marinarentzat (Joan
Arretxeren aginduz) egindako aseguruengatik. Egun
hartan, gainera 250.000 marai eman zizkion Estebanek
Marina Artigari aseguruentatik. Gainera Joan Arretxek Joan Birretxeari?, Alonso Urkiari eta Pedro Bengoetxeari egindako zorra ordaintzeko beste 33 dukat
eman zizkion. Hau da, guztira 50.812 marai ziren.

Egun eta leku berean, Alkizako Martin Akertzak
obligazio-agiria eman zion Esteban Akertzari, 8 dukat
handik bi urtera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Martinek urteko 6 errealeko errenta ordaintzen zuen
Estebanen etxearen ondokoagatik, eta iragandako
Eguberriak arte zor zituen errentak (8 dukat) Estebanek ordaindu zizkion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Lope Ernantaritz eta Anton Arretxe.
- 1543-V-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Azpeitiko Martin Barrenetxea eta Bernal Martinez Odriakoa
fidatzailea, eta, bestetik, Esteban Akertza merkatari
zestoarra. Azpeitiarrek obligazio-agiria eman zioten
Esteban zestoarrari, honek haiei 12 dukat (Gaztelako
errealetan) eman zizkielako.

Martin Barrenetxeak zorra ferratzeko iltzeak emanda
Aipatutako urrezko 100 pesoak emanda, Marina Ar- ordainduko zion Estebani. Iltzeen bi herenak bi “kolpetigak Estebani 15,5 dukateko zorra utzi zion, eta ordai- koak” izango ziren, eta heren bat “kolpe” bakarrekoak.
nagiriaz gain obligazio-agiria ere eman zion Estebani, Mila iltze txikik 9 libra pisatuko zuten, eta mila iltze handik 13 libra. Estebanek 114 marai ordaindu zizkien mila
15,5 dukatak hurrengo Eguberrietan ordaintzeko.
iltze txikigatik, eta Azpeititik Zestoara mila iltze ekartzea
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, marai bat, hau da, 115 marai guztira. Iltze handia (13 libra
mila iltzek) horren arabera ordaindu zion librako.
Domingo Ezenarro urtzailea eta Pedro Goienetxea.

2.14. irudia. Zestoako
artiga edo arteaga
(desagertua).
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Maria Arbestain amak eta Domingo Amilibia
Horrez gain Estebanek Martini beste 3 dukat eman
zizkion maileguz, baina haiek ez ziren obligazio-agiri anaiak Joan Ibañezen zorrak bere gain hartu zituzten,
eta konpromisoa hartu zuten hiru hartzekodunei urtehartan sartu.
bete barru aipatutako kopuruak ordaintzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Arano
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garraeta Anton Arretxe, eta Urretxuko Pedro Arresta (ikus
tza apaiza, Domingo Garratza eta Fernando Amilibia.
[XVI. m. (43-V) 25] agiria).
Frantzisko Altzolaratsek zioenez, Sevillan Grazian
- 1543-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Leon eskribauarekin Joan Ibañezek egindako obligaren aurrean Maria Arbestain aurkeztu zen. Zestoako zioko zorra eta Zestoan egun hartan egindakoa gauza
Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren alarguna bera ziren (ikus [XVI. m. (43-VI) 6] agiria).
eta Joan Ibañez Amilibikoa zenaren ama zen.
- 1543-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Arbestainek zioenez, Joan Ibañez seme zenak bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azpeitiko
Indietako Panama hirian obligazio-agiria eman zion Martin Barrenetxea eta Bernal Martinez Odriakoa
Zestoako Joan Arretxe zenari, 1540-II-7an, Hernando fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Esteban Akertza
Castillo eskribauaren aurrean. Han lekuko Joan Alva- merkataria. Azpeitiarrek konpromisoa hartu zuten
zestoarrarentzat 189 erreal balio zuten ferratzeko ilrez, Francisco Perez eta Pedro Eguzkitza izan ziren.
tzeak 50 eguneko epean egiteko. Iltzeen bi heren “bi
Joan Ibañez zenak Joan Arretxe zestoarrari urrezko kolpekoak” izango ziren, eta heren bat “kolpe bate85 pesoko zorra egin zion, zaldia eta arropak hartuta. koa” izango zen.
(1 peso = 450 marai = 1,20 dukat). Zor hura Maria Ar1.000 iltze txikik (“kolpe batekoek) 9,5 libra pibestain amak Joan Arretxeri edo Marina Artiga emazteari ordainduko zion. Beraz, Panamako obligazio- satuko zuten, eta 1.000 iltze handik (“bi kolpekoek”)
agiria eta egun hartan Maria Arbestainek emandakoa 13 libra. Iltze txikiaren librak 114 marai balio zuen,
eta Zestoara garraiatzeak marai bat, hau da, 115 magai berari buruzkoak ziren.
rai guztira. 13 librako iltze handiaren balioa, txikiaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Mariaren seme araberakoa zen.
Domingo Amilibia eskribaua, Joanes Garratza apaiza
Aipatutako 189 errealak honela ordaindu zizkion
eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m. (43-VI) 5] agiria).
Estebanek Martini: batetik, 4 kintal burdina mehe
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribaua- eman zizkion (4 x 1,5 dukat = 6 dukat); beste 8 dukat
rengana Maria Arbestain (Joan Martinez Amilibikoa eskura eman zizkion une hartan, eta azken 3 dukatak
eskribau zenaren alarguna) eta Domingo Amilibia se- Martinek lehenagotik zor zizkion Esteban Akertzari.
mea hurbildu ziren. Obligazio-agiria eman zieten EsLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
teban Akertzari, Frantzisko Altzolaratsi eta Domingo
Kristobal Artzubiaga eta Kristobal Indo (ikus [XVI.
Lizarrarats semeari.
m. (43-VI) 13] agiria).
Maria Arbestainen Joan Ibañez Amilibikoa semea Indietatik itzuli zenean, frantsesek, gerra zela eta, lapurreta 2.1.7.3. Fernando Olazabal zenaren auzian
egin zioten, eta Sevillan Esteban Akertzak, Frantzisko Esteban Akertzaren partehartzea
Altzolaratsek eta Domingo Lizarraratsek hurrenez hurren
1543an, ustez urtarrilaren 23an, Zestoan, Blas Ar29 dukat, 12,5 dukat eta 12,5 dukat eman zizkioten maileguz. Gero Joan Ibañez Zestoara itzuli eta bertan hil zen. tazubiaga eskribauaren aurrean Ana Ipintza azaldu
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2.15. irudia. eskuinean
Zestoako ipintza
(desagertua).

zen. Auzia zuen bere senar Fernando Olazabal zenak
utzitako ondasunez Fernando Olazabal medikuarekin,
Esteban Akertzarekin eta Maria Ortiz Iraetakoa amaginarrebarekin. Auzi hartan ordezka zezaten, ahalordea eman zien Frantzisko Altzolarats zestoarrari eta
Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta
beste zazpi prokuradoreri.

fidatzaileak aurkeztu zizkion. Diru haiek berriz Estebani ez zizkiotela eskatuko segurtatu zuten.
Pedro Martinez Baltzolakoa, Pedro Altzolarats eta
Frantzisko Altzolarats izan ziren fidatzaileak. Ana
alargunak konpromisoa hartu zuen fidatzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo GarraLekukoetako bat Joanes Garratza apaiza izan zen
tza, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Grazian Etorraetxea
(ikus [XVI. m. (43-I) 16] agiria).
(ikus [XVI. m. (43-II) 9] agiria).
- 1543-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1543-III-2an, Zestoako errebalean, Esteban
ren aurrean Sevillan bizi zen Esteban Akertza zestoarra aurkeztu zen. Joan Arretxe zestoarrak Estebani Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ortiz Iraetakoa
Indietatik Fernando Olazabal zestoar zenaren urrezko eta Ana Ipintza elkartu ziren. Indietan hil zen Fer150 peso (edo urrezko 90 dukat) bidali zizkion. Fer- nando Olazabalen emazte Ana Ipintzak eta Fernannando Olazabal zenaren izen bereko Fernando Ola- doren Maria Ortiz amak auzia zuten Zestoako San
zabal medikuak diru hura hari zegokiola zioen, hil- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta alkadakoaren aita zelako, eta Maria Ortiz Iraetakoa amak, tearen aurrean.
berriz, beretzat nahi zituen dukat haiek. Ana Ipintza
Fernando Olazabal zenak ezkontza aldian irabazialargunak, bestalde, ezkontza aldian izandako irabatako 300 dukaten eta gainerako irabazien erdia nahi
zien erdia berea zela zioen.
zuen Anak, baina senar zenak egindako zorren erdia
Hiru aldeek auzia zuten Zestoako alkatearen au- ordaintzeko prest zegoen. Maria Ortiz ama Fernanrrean, baina Esteban Akertzak diru haietatik libratu doren oinordeko zen, eta semea ezkonduta zegoela
egin nahi zuen. Fernando Olazabalen alargun Ana Anak eta Fernandok saldu zuten Debako etxeagatik
Ipintzari eman zizkion diruak, baina aurrez Anak bere 22 dukat eskatzen zituen, etxea doteko ondasuna ze- 84 -
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lako. Seme zenari emandako dotearen gainerako ondasunak ere eskatzen zituen Maria Ortizek.

zeuzkan beste 90 dukatak ere Ana Ipintzari ematea
nahi zuen.

An Ipintzak 12 dukat ere eskatzen zituen, Enekosauztegiko sagastia erosteko balio hori zuten bitxiak
saldu zituelako. Anak alargun-urteari eta alargun-jantziari zegozkien elikadura ere kobratu nahi zuen senar zenaren ondasunetatik. Gainera Maria Ortiz amak
Fernando zenari Anak egindako hileta-elizkizunen
gastuak ere ordaindu behar zizkion.

Bi emakumeek zin egin zuten baldintza haiek guztiak bete egingo zituztela. Lekuko honako zestoar
hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Joan Gorosarri
eskribaua eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (43III) 6] agiria).

- 1543-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Esteban Akertza merkaMaria Ortizek zioenez, ordea, Ana Ipintzak De- taria eta Maria Ortiz Iraetakoa (Indietan hil zen Ferbako etxea salduta kobratutako 22 dukatekin Anaren nando Olazabalen ama) elkartu ziren. Estebanek dirua
gurasoen zorrak ordaindu zituzten. Maria Perez Bal- zeukan Indietatik Fernandok Joan Arretxeren eta Joan
tzolakoa zenari bizi zela 18 dukat eman zizkioten, eta Zabalaren bidez bidalita, eta Maria Ortiz Fernandoren
Anak saldutako bitxiak ere gurasoen zorrak ordaint- oinordekoa zelako, 50 dukat eman zizkion. Maria Orzeko izan ziren, eta ez Enekosauztegiko sagastia eros- tizek ordainagiria eman zion Estebani. Beste 40 dukat
teko. Sagastia Fernando Olazabal zenak bidalitako ordaintzekotan geratu zen Esteban.
diruarekin erosi zuten. Gainera Anak 10 kintal burHorrez gain Estebanek Fernandoren Ana Ipintza
dina eman behar zizkion Maria Ortizi, Anaren izeba
Maritxo Ipintzari seniparteagatik Fernando zenak or- alargunari 90 dukat emanak zeuzkan, Maria Ortizen
daindu zizkiolako. Senar zenak Anari emandako soi- oniritziaz. Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan
nekoak ere banatu egin behar zituzten; baita senarrak ziren: San Joan Elgoibar, Grazian Etorraetxea eta
Bartolome Etxabe (ikus [XVI. m. (43-III) 32] agiria).
Anari emandako urrezko 7 eraztun ere.
- 1543-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren; batetik Ana
Ipintza eta Maria Ortiz Iraetakoa (hurrenez hurren Indietan hildako Fernando Olazabalen emaztea eta ama
naturalari), eta, bestetik, Esteban Akertza merkatari
zestoarra. Anak eta Maria Ortizek ahalordea eman
Maria Ortizek Fernandoren hileta-elizkizunetan zioten Esteban Akertzari Espainian, Indietan eta edogastaturikoa ordaindu egingo zion Anari, eta Anak Ma- non Fernando Olazabal zenaren edozein diru eta onria Ortizi Fernandoren soinekoak emango zizkion. Fer- dasun haien izenean eskura zezan.
nando zenak ezkontza aldian egindako zorrak erdi bana
Esteban Akertzak ahalmena zuen zordunak auzitaordainduko zituzten. Fernandok testamentuan emandako aginduei eta limosnei zegokiena Maria Ortizek ra eramateko eta behar ziren gainerako izapide guztiak
ordainduko zuen. Maria Ortizek utzi egin zion Eneko- egiteko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
sauztegiko sagastian zuen zatia Anari; baita soinekoak Elgoibar, Grazian Etorraetxea eta Bartolome Etxabe.
eta urrezko zein zilarrezko bitxiak ere; halaber Maritxo
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean,
Ipintzari ordaindutako 10 kintal burdinak.
Grazia Iraeta azaldu zen, hau da, Joan Oliden zenaren
Maria Ortizek onartu egin zuen Esteban Aker- ama eta oinordekoa. Ordainagiria eman zien Maria Ortzak Anari 90 dukat emanda edukitzea, eta Estebanek tiz Iraetakoari eta Ana Ipintzari. Hauetako bakoitzak 7
Hori dena kontuan harturik, bi aldeek auzia bertan
behera utzi eta zenbait baldintza betetzea onartu zuten.
Anarentzat izango ziren Fernandok utzitako urrezko
250 pesoren erdia. Indietatik beste 100 peso iristeko
zeuden, eta haien erdia ere Anarentzat izango zen.
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2.16. irudia. iraetako
Granero.

tuen eta haiek Joan Arretxe zestoarak ekarriko zituen
Sevillara Anarentzat eta Mariarentzat. Diru haren aseguru gisa 14,25 dukat (% 12) ordainduko zizkioten
Estebani, dirua Sevillara iritsi eta itsasontzitik kanpo
geratzen zenean. Diru gehiago edo gutxiago baldin
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pe- bazen, % 12a ordainduko zioten Estebani.
dro Akoa, Frantzisko Baltzola eta Domingo Aspe.
Dirua Sevillara iristen ez baldin bazen, obligazioEgun eta leku berean, Anak eta Maria Ortizek be- agiri hura baliorik gabe geratuko zen. Lekuko zestoar
ren arteko kontuak egin zituzten. Anak Maria Ortizi hauek izan ziren: Anton Arretxe, Grazian Ganbara eta
ordainagiria eman zion, Fernando zenaren arimaren Pedro Akoa.
alde Zestoako elizan bederatziurrenerako eta urteurreJarraian Maria Ortizek eta Ana Ipintzak adierazi
nerako 7 dukat eta erreal bat gastatu zuelako.
zutenez, Indietatik etorritako dirua jasotzen zutenean,
Maria Ortizek Ana Ipintzari ere ordainagiria eman bakoitzak hartutako bere zatiaren % 12a ordainduko
zion, honek hari Fernando zenaren jantziak eman zuen aseguruagatik.
zizkiolako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Ondoren, Esteban Akertzak adierazi zuenez, InAkoa, Frantzisko Baltzola eta Domingo Aspe (ikus
dietako Panamako Nombre de Dios (oraingo Colon)
[XVI. m. (43-III) 34] agiria).
portutik Anarentzat eta Maria Ortizentzat urrezko 100
- 1543-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- peso (edo 120 dukat; 1 peso = 1,2 dukat) iritsiko ziren
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Ana Sevillako porturaino. Bilbon eta Sevillan egiten zuteIpintza eta Maria Ortiz Iraetakoa (Indietan hil zen naren antzera, Esteban Akertzak % 12a kobratuko zien
Fernando Olazabalen emaztea eta ama), eta, bestetik, Anari eta Maria Ortizi urre eta zilarren aseguruagatik.
Esteban Akertza merkatari zestoarra. Anak eta Mariak
Itsasontzia edo diruak haizeagatik, suagatik, etsaiobligazio-agiria eman zioten Estebani; izan ere, Fernando zenak Indietan urrezko beste 100 peso utzi zi- engatik edo beste edozergatik galtzen baldin baziren,
dukat eta 2 erreal (guztira 17 dukat eta 4 erreal) ordaindu zizkioten. Hain zuzen diru hura lehenago Fernando
Olazabalek Joan Olidenen ondasunetatik kobratu zuen,
Joan Diaz Agirrekoaren eta beste zenbaiten bidez.
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Estebanek ordainduko zuen dena, aseguratzailea zelako (ikus [XVI. m. (43-VI) 28] agiria).
- 1543-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Fernando Olazabal medikua agertu zen, Martitza Lizaso adingabearen tutore gisa. Lehenago Frantzisko Perez Idiakaitzkoa eskribauaren aurrean eman zion tutoretza, horretarako
aginpidea zuenak.

Beraz, Maria Zuubek eta Periko Goienetxeak alkateari Joan eta Periko anaientzat zaintzaile Esteban
Akertza izenda zezala eskatu zioten. Esteban ere prest
zegoen kargu hura hartzeko. Estebanek zin egin zuen
bere egitekoa zintzo beteko zuela bi anaien mesedetan, eta kargua uztean kontuak erakutsi eta zegokion
ordainketa egingo zuela ere bai.

Alkateak, bere aginpidea erabiliz, Joan eta Periko
anaien zaintzaile Esteban izendatu zuen, eta ahalorMartitza Lizaso, hain zuzen, Zestoako Martin Li- dea eman zion bi gazteen ondasunak kudea zitzan.
zaso zenaren eta Madalena Zuube emaztearen alaba Estebanek fidatzaile gisa Pedro Akoa aurkeztu zuen,
zen. Lehenago Zestoako Fernando Olazabal zenak eta konpromisoa ere hartu zuen bere fidatzailea egineta Ana Ipintza alargunak Martin Lizaso zenari 2.140 kizun hartatik onik ateratzeko.
maraiko zorra egin zioten. Zor haren erdia Maria OrAgirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
tiz Iraetakoak (Fernando Olazabal zenaren ama eta
oinordekoak) ordainduta zeukan. Beste erdia, berriz, Esteban Eztiola eskribaua, Joan Martinez Lilikoa
Ana Ipintzak ordaindu zion Fernando Olazabal me- apaiza, Pedro Altzolarats eta Anton Sorazabal (ikus
dikuari (31 erreal eta 16 marai emanda), eta medikuak [XVI. m. (43-III) 3] agiria).
ordainagiria eman zion.
- 1543-III-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez bauaren aurrean Maria Anton Indo (Martin GanbaraOlazabalgoa, Anton Arretxe eta Jakobo Ipintza (ikus ren alarguna) aurkeztu zen. Maria Anton Indok lehenago Joan Goienetxea zenaren emazte Domenja Zuube
[XVI. m. (43-X) 6] agiria).
zenari maileguz 18 dukat hartu zizkion, eta senaremazte haien oinordeko Joan Goienetxea eta Periko
2.1.7.4. Esteban Akertza Joan eta Periko
Goienetxea adingabeak ziren. Adingabeen zaintzaile
Goienetxearen zaintzaile
Esteban Akertza zelako, Maria Anton Indok Esteba1543ko martxoaren hasieran (seguruenik 9an), Zes- ni obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo Pazko
toan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen eta maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzoziren: Maria Zuube, iloba Periko Goienetxea (Domenja Zuube eta Joan Goienetxea zenen semea) eta larats, Frantzisko Altzolarats eta Joan Apategi (ikus
Esteban Akertza merkataria. Maria Zuubek eta Periko [XVI. m. (43-III) 29] agiria).
Goienetxeak ziotenez, Perikoren anaia Joan Goiene- 1543-III-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritxea herritik kanpo zebilen Esteban Akertzaren zerbauaren aurrean Esteban Akertza eta Joan Fernandez
bitzura (Indietan?).
Arreitzakoa elkartu ziren. Esteban, hain zuzen, DoDena den, Perikok 14 urte zituen eta Joan anaiak menja Zuube zenaren Joan Goienetxea eta Periko
16 urte. Beraz, ez ziren adinez nagusi eta zailtasunak Goienetxea seme adingabeen zaintzaile zen.
zituzten gurasoek (batez ere amak) testamentuan utziJoan Fernandez Arreitzakoak, lehenago, Domenja
tako edo 1537-VI-26an egindako inbentarioko ondasunak kudeatzeko (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN Zuuberi zor hauek egin zizkion: batetik, 10 dukat eta
koroa batekoa, eta, bestetik, 7 kintal eta 5 libra bur(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VI) 19] agiria).
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dinakoa. Zorra guztira (1 kintal burdina = 13,5 erreal zion Maria Martinezi, eta honek konpromisoa hartu
zuen 5 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko.
izanik) 19 dukat eta 213 maraikoa zen.
Lekuko Pedro Akoa, Grazian Etorraetxea eta MarBere garaian, ordea, Domenja Zuube gaixo zegoela, Joan Fernandezek Narruondo mediku doktorea tin Perez Artzubiagakoa izan ziren.
ekarri zion, eta 2 dukateko gastua egin zuen. Beraz,
Jarraian, leku berean, Maria Martinez Lilikoa alarguJoan Fernandezek Estebani 17 dukat eta 213 maraiko
obligazio-agiria eman zion, hurrengo Eguberrietan na, Madalena Zuube alaba alarguna eta Esteban Akertza
bildu ziren. Domenja Zuuberi egin zioten zorragatik,
ordaintzekotan.
haren bi semeen zaintzaile Estebani 16 dobloi edo 32
Lekuko Joanes Garratza, Pedro Akoa eta Frantzis- dukateko obligazio-agiria eman zioten, zorra hurrengo
iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoaz.
ko Zubiaurre izan ziren.
Bahituta zegoen Maria Martinez Lilikoaren eta MadaleEgun eta leku berean, Domingo Egurtzaren emaz- na Zuuberen zilarrezko gatzontzi bat, et hura Estebanek
te Maria Martinez Errezustakoa eta Esteban Akertza edukiko zuen zorra kobratu arte.
aurkeztu ziren, Zestoako Fernando Olazabal mediku
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Fereta alkateordea ere bertan izanik. Maria Martinezek
5 dukateko obligazio-agiria eman nahi zion Estebani, nando Olazabal medikua eta Lope Ernataritz (ikus
Domenja Zuuberi zor hura egin ziolako. Domingo [XVI. m. (43-III) 31] agiria).
Egurtza senarra, ordea, herritik kanpo zebilen azken
- 1543-IV-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri10 urteetan (dirudienez Galizian) eta haren baimena
bauaren aurrean Joan Etxezarreta eta Martin Etxezabehar zuen.
rreta semea azaldu ziren Esteban Akertzarekin batePedro Akoa eta Grazian Etorraetxea lekukoek ere ra. Esteban, hain zuzen, Joan Goienetxea eta Periko
gauza bera aitortu zuten, zin egin ondoren. Maria Goienetxea adingabeen zaintzaile zen, eta bi mutilen
Martinez Errezustakoak ere zin egin ondoren, Fernan- ama Domenja Zuube zenari aipatutako etxezarretado Olazabal mediku eta alkateordeak baimena eman tarrek 20 dukateko zorra (10 dobloikoa) utzi zioten.

2.17. irudia. azpeitiko
egurtza azpikoa.
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Horregatik obligazio-agiria eman zioten Estebani, hu- zion, aldi berean, Maria Anton Indok Domenja Zuube
rrengo ekaineko San Joan egunean zor osoa ordain- zenari, eta Domenjaren oinordekoak Joan Goienetxea
eta Periko Goienetxea seme adingabeak ziren, eta Estzeko konpromisoaz.
teban Akertza zen, hain zuzen, haien zaintzailea.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Beraz, Lope Irurek obligazio-agiria eman zien
apaiza, Grazian Etorraetxea, Grazian Ezenarro eta Doadingabeei eta Esteban Akertzari, 18 dukateko zorra
mingo Etorra (ikus [XVI. m. (43-IV) 10] agiria).
3 hilabete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz. Le- 1543-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- kuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ezenarro, Anbauaren aurrean Pedro Ziorraga maisu zapataria ager- ton Arretxe, Fernando Amilibia eta Frantzisko Baltu zen. Obligazio-agiria eman zien Domenja Zuube tzola (ikus [XVI. m. (43-VII) 15] agiria).
eta Joan Goienetxea zenen seme Joan Goienetxea eta
Egun eta leku berean, Maria Anton Indok ordaiPedro Goienetxea adingabeei eta hauen zaintzaile Esteban Akertzari. Hurrengo urteko zaldun-inaute egu- nagiria eman zien Lope Irureri eta Fernando Agirre
nean Gaztelako 42 erreal ordaintzeko konpromisoa mutiko zenari. Fernando Agirre zena eskolan ibili zehartu zuen. Pedro Ziorragak lehenago Domenja Zuu- nean, 2 urte eta 2 hilabete egin zituen Maria Antonen
beri 6 dukateko (edo 66 errealeko) zorra egin zion. etxean Lope Irurek bidalita, eta Maria Antonek man22 erreal zapatak egin eta emanda ordaindu zizkion, tendu zuen.
eta beste 2 erreal Domenjak barkatu egin zizkion. BeOrduan egin zuen zorra Lope Irurek honela ordainraz, gainerako 42 errealen obligazio-agiria eman zion
du zuen: lehenik, Domenja Zuube zenaren semeei eta
maisu zapatariak egun hartan Esteban Akertzari.
Esteban Akertza zaintzaileari 18 dukat emateko obliLekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Ami- gazio-agiria eginda, eta, bigarrenik, zorraren gainelibia, Grazian Arzallus eta Anton Arertxe (ikus [XVI. rakoa Maria Antoni dirutan emanda.
m. (43-IV) 14] agiria).
Lekuko Martin Ezenarro, Anton Arretxe eta Fer- 1543-VI-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- nando Amilibia izan ziren.
kribauaren aurrean Errezilgo Joan Irure eta Zestoako
Jarraian, Esteban Akertzak ordainagiria eman zion
Esteban Akertza bildu ziren. Esteban, hain zuzen,
Domenja Zuube zenaren seme adingabeen zaintzaile Maria Anton Indori, Lope Irurek 18 dukat ordaintzezen, eta Joanek bere garaian 4 dukateko zorra egin ko obligazio-agiria eman ziolako (ikus [XVI. m. (43zion Domenjari. Egun hartan Joanek Estebani obliga- VII) 16] agiria).
zio-agiria eman zion, 4 dukatak hurrengo iraileko San
2.1.7.5. Esteban Akertzaren ahalordeak eta beste
Migel egunean ordaintzeko konpromisoaz.
zenbait agiri
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Fernando
Olazabal medikua, Joan Perez Altzolaraskoa eta Kris- -1543-II-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Esteban Akertza merkatari zestoarrak
tobal Artzubiaga (ikus [XVI. m. (43-VI) 21] agiria).
jakinarazi zuenez, Martin Perez Artzubiagakoak lehe- 1543-VII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- nago 2.300 dukat kobratzeko eskubideak eman zizbauaren aurrean Arroako Lope Irure agertu zen. Le- kion. Diru hura Martin Perezi Zestoako Pedro Marhenago Zestoako Maria Anton Indok Zumaiako Fer- tinez Baltzolakoak, Maria Perez Baltzolakoa alabak
nando Agirre mutiko zena etxean eduki eta elikatu eta Pedro Altzolarats suhiak zor zioten; baita hiru zeszuen, Lope Irurek eskatuta. 18 dukateko zorra egin toarrek diru harekin lortu zituzten irabaziak ere.
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2.300 dukat haiek Martin Perez Artzubiagakoak
Sevillatik Pedro Altzolaratsi, Pedro Martinez Baltzolakoari eta Maria Perez Baltzolakoari bidali zizkien,
burdinatan eta salgaitan erabiliz irabaziak izan zitzaten. Diru haiek Martin Perezek Esteban Akertzari
Sevillan eman zizkion 1542-X-2an, Alonso Cazalla
eskribauaren aurrean, aipatutako hiru zestoarrentzat.
Esteban Akertzak zioenez, Zestoako Pedro Altzolaratsek eta Frantzisko Altzolarats anaiak 2.300 dukateko balioa kobratu zien burdinatan eta salgaitan, eta
Estebanek zegozkien ordainagiriak eman zizkien.
Estebanek Sevillako agirian aipatzen ziren beste
1.300 dukat ere (guztira 3.600 dukat ziren) emanak
zizkien beste pertsona batzuei, eta haiengandik kobratutakoaren ordainagiriak ere luzatu zituen.
Pedro Altzolaratsek, Pedro Martinez Baltzolakoak
eta Maria Perez Baltzolakoak 2.300 dukatekin oliotratuan eta beste tratu batzuetan lortutako irabaziak
ordaintzeko zeuzkaten. Beraz, Esteban Akertzak
irabazi haiek hiru zestoarrei kobratzeko eskubide
guztiak Martin Perez Artzubiagakoari eman zizkion,
ahalorde bidez. Estebanek Pedro Altzolaratsi eta
Frantzisko Altzolarats anaiari emandako ordainagiriak baliozkoak ziren.

Martin Perezek Esteban Akertzari egun hartan
emandako obligazio-agirian aipaturiko 210 dukatak
baino ez zizkion emango. Lekuko Domingo Garratza,
Joanes Garratza apaiza eta Joan Oiartzabal izan ziren
(ikus [XVI. m. (43-II) 30] agiria).
- 1543-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Zuube eta Esteban Akertza
merkataria elkartu ziren. Mariak Estebani ahalordea
eman zion Arroako Joan Larretxeri 20 kintal burdina
kobra ziezazkion; baita beste edozein zorduni Maria Zuuberentzat zorra kobra ziezaion ere. Zorrak
kobratzeko auzian edo auzitik at beharrezko ziren
izapideak egiteko, Esteban Akertzaz gain ahalordea zuten Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran Arizmendi eta Joan Perez Arranibarkoa
prokuradoreek.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton
Arretxe gaztea eta Domingo Arrona, eta Arroako Joan
Zugazti (ikus [XVI. m. (43-IV) 24] agiria).
- 1543-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Pedro
Akoa eta Katalina Akertza emaztea, eta, bestetik,
Katalinaren anaia Esteban Akertza (Maria Joango
Ganbararen semea).

2.18. irudia.
Baltzolaberri baserria.
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Senar-emazteek Esteban Akertzari baratzea saldu
zioten, hain zuzen Maria Joango amarengandik lehenago eskuratu zutena. 7 dukateko prezioa ordaindu zien Estebanek, eta mugakide hauek zituen: Joan
Arronarena izan zen eta Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspogileak zeukan sagastia; Blas Artazubiagaren
baratzea (Zubiaurrekoei erositakoa); Ertxiñako bidea;
eta Blas Artazubiagaren sagastia.
Saltzaileak arduratuko ziren ondasunaren saneamenduaz, Estebani baratze hari buruz inork ezer eska ez ziezaion. Katalina Akertzak, emakume ezkondua zelako,
zin egin zuen salerosketa-agiriak zioena bete egingo
zuela. Lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnazabalgo
Domingo Amilibia, eta Zestoako Pedro Goienetxea eta
Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (43-V) 10] agiria).
- 1543-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Errezilgo Martin Barrena errementaria eta Zestoako Esteban Akertza merkataria aurkeztu ziren. Martinek Estebani egurretarako altzairuzko
500 aizkora egingo zizkion, bakoitza 2 librakoa, ongi
zorroztua, begi onekoa eta ongi soldatutakoa. 10 marai ordainduko zion aizkora bakoitza Estebanek.
2.19. irudia. aizarnazabalgo amilibiaundiko ataria.

200 aizkora Martinek 24 egun barru emango zizkion Zestoan Estebani, honen etxean, eta gainerakoa zizkion, eta Martin Zubiaurre preso hartu zuten fida28 egunera (hau da, 4 gun geroago). Estebanek Marti- tzailerik ez zuelako. Orduan Martin Zubiaurrek Esteni 8 dukat aurreratu zizkion, eta aizkora guztiak jaso- ban Akertza zestoarra aurkeztu zuen fidatzaile gisa.
takoan beste horrenbeste ordainduko zion.
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizenLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Goiene- tziatu eta alkatearen aurrean auzia izanik, Martin
txea, Esteban Artiga eta Pedro Eskoriatza-Agirre ha- Zubiaurre bere epean auzitara agertu ez zelako, alkateak epaia eman zuen, eta agindua ere bai, sagastia
rakina (ikus [XVI. (43-V) 13] agiria).
eta basoa Martin Agoterentzat izan zitezen. Alkateak,
- 1543-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- halaber, dei egin zion Esteban Akertza fidatzaileari,
bauaren aurrean Saiazko Martin Agote agertu zen. 17 dukat ken erreal bat eta 925 maraiko auzi-gastuak
Martinek zioenez, Aizarnazabalgo Joan Esnalek eta ordain zitzan. Bestela Esteban atxilotu egingo zuen.
Zestoako Martin Zubiaurrek 17 dukateko zorra egin
Esteban Akertzak zorra eta auzi-gastuak ordaindu
zioten Zarauzko Joan Martinez Amilibikoa eskriegin zituen egun hartan, eta Martin Agotek Estebani
bauak idatzitako obligazio-agiriaren bidez.
aipatutako sagastia eta basoa eman zizkion, Fernando
Gero, zorra ordaindu ez zutelako, Martin Zubiaurre- Olazabal probestuordearen bidez Zestoako alkateari Txiribogan zeukan sagastia eta basoa exekutatu egin ren agindua lortu zuelako. Ahalordea ere eman zion
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- 1543-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMartin Agotek Estebani, zorra eta auzi-gastuak Martin Zubiaurreri eta Joan Esnali kobratzeko eskubidea bauaren aurrean Maria Arbestain agertu zen, hau da,
izan zezan. Martin Agotek, gainera, Estebani auziaren Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren alarguna.
Bere seme Joan Ibañez Amilibikoa Indietan ibilia eta
prozesu osoa eman zion.
hila zen, eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
Lekuko Pedro Akoa, Pedro Goienetxea eta San alkatearen bidez egindako agiriaz, Maria zen semeaJoan Amezketa izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IX) ren oinordeko, inbentarioaren arabera.
17] agiria).
Mariak ahalordea eman zion Zestoatik at zebilen Joan
- 1543-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola es- Gorosarri eskribauari, Joan Ibañez seme zenari egin zizkribauaren aurrean Lopeitza Amilibia alarguna, kioten zor batzuk kobra zitzan. Joan Bautista Sardel jaunSan Joan Amilibia eta Esteban Akertza merkataria ak urrezko 40 peso zor zizkion, Pedro Pradak sinatutako
elkartu ziren. Esteban Akertza nagusiak Lopeitza agiri baten arabera. Sardel jaunak urrezko 40 pesoak ormaizterrari Zestoako Baio baserria sagasti berria- daindu edo agiria itzuli beharko zion.
rekin errentan eman zion hiru urterako, errenta alJoan Gorosarrik zordunak auzitara eraman ahal
dia hil hartako San Migel egunean hasita. Baion
zeuden sagasti zaharragoak ez ziren errenta-kon- izango zituen. Lekuko Joanes Garratza apaiza, Joan
Artiga eta Pedro Akoa izan ziren.
tratu hartan sartu.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Maria Arbestainek Sevillan bizi zen
Esteban Akertza merkatari zestoarrari eman zion
ahalordea. Seme Joan Ibañez Amilibikoa zenari Indietako Panaman (orduan Urrezko Gaztela deitutako
lurraldean) Francisco Rodriguezek? urrezko 17 pesoko zorra egin zion (1 peso = 450 marai izanik). Luis
Baioko etxean zegoen simaurra erdi bana izango Aranda jaunak, berriz, Buenaventura hiriko (gure uszen, hau da, erdia sagasti berrirako, eta beste erdia tez Kolonbiako Ozeano Bareko kostaldeko hiria da)
kontratutik kanpoko beste sagasti zaharragoetarako. errejidoreak urrezko 94 peso zor zizkion.
Nagusiak, bestalde, Lopeitzari 2 dukat eman zizZor haiek Maria Arbestainentzat kobratzeko ardukion maileguz, eta diru hura maizterrak errenta aldia
ra Esteban Akertzak hartu zuen (ikus [XVI. m. (43amaitzean ordainduko zion.
XI) 13] agiria).
Sagarra, gaztaina eta intxaurra erdi bana izango
Esteban Akertzak bere merkatzaritzako kontu-liziren nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Estebanek
Lopeitzari 12 behi, 20 ardi eta 9 arkume eman ziz- buruan zioenez, 1543. urtean (eta aurrekoan) Tolosako
kion, erdi bana hazteko, eta Lopeitzak bere erdia or- Martin Elizaldek dirua eta zilarra zor zizkion. 61.500
maraikoa zen zorra, portuan erosi zion berdelagatik.
daindu arte ganaduak hipotekaturik geratu ziren.
Lopeitzak urtero nagusiari abuztuko Andre Mariaren egunean 2 anega gari emango zizkion errenta
gisa, eta Eguberrietan kapoi bat ere bai. Ganadua erdi
bana behar bezala zaindu eta haziko zuen Lopeitza
Amilibiak, eta kalterik bazegoen maizterrak ordaindu
beharko zuen.

Lopeitzak bere fidatzailetzat San Joan Amilibia
aurkeztu zuen, eta honek ontzat eman zuen Lopeitzaren fidatzaile izatea. Lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Pedro Ausoroetxea, Pedro Akoa eta Martin
Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (43-IX) 19] agiria).

Urte hartako urtarrilaren 5ean Santo Tomas itsasontziaren pleitamendua ere erregistratu zuen Esteban Akertzak bere liburuan, eta ama Maria Joan
Ganbarak Estebani egin zion ondasunen dohaintzaagiria ere bai.

- 92 -

(1543)
Martin Perez Artzubiagakoarekin ere tratua izan
zuen urte hartan. Gainera zenbait salgai ere bidali
zuen Indietako Hondurasa.2

2.1.8. Domingo Arronaren ahalorde,
ordainagiri eta obligazio-agiriak
2.1.8.1. Domingo Arronaren ahalorde eta
ordainagiriak
1543. urtean, ustez urtarrilean edo otsailean, Zestoan,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik, Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo
Domingo Intxaurregi, eta, bestetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao. Lehenago Domingo Intxaurregik Maria
Nikolasi 14 dukateko zorra egin zion, eta Lasaokoak
ondasunak exekutatu egin zizkion.
Gero, ordea, Domingo Arronak Maria Nikolasi 11
dukat eta 9 erreal eta auzi-gastuen 822 marai ordaindu zizkion. 2 dukat eta 2 erreal falta ziren, zor osoa
ordaintzeko. Horrenbestez Maria Nikolasek ordainagiria eman zion Domingo Arronari, eta falta zen zatia
ordaindutakoan ahalordea emango zion, zor osoa Domingo Intxaurregiri kobratzeko.

2.20. irudia. Urbieta baserria.

- 1543-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekukoetako bi Joan Gartzia Lasaokoa eta Esteban Edarritzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (43-I) bauaren aurrean Domingo Urbieta apaiza eta Domingo Arrona elkartu ziren. Lehenago Domingo Urbietak
1] agiria).
Joan Isurolari eta honen fidatzaile Pedro Ausoroetxea- 1543-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ri zaldia saldu zien 11 dukatean. Egun hartan, ordea,
ren aurrean Arroako Joan Armendia eta Zestoako zaldiaren prezioa Domingo Arronak ordaindu zion
Domingo Arrona elkartu ziren. Joanek Domingori 62 Domingo Urbietari, 121 erreal emanda.
kintal burdina zor zizkion, lehenago Blas ArtazubiaOndorioz, Domingo Urbietak ordainagiria eta ahalga eskribauaren bidez egindako bi obligazio-agiriren
arabera. Bata 50 kintal burdinakoa zen, eta bestea 12 ordea eman zizkion Domingo Arronari, zaldiaren
kintalekoa. Zor hura Joanek 1542ko Santiago egun- prezioa Joan Isurolari edota fidatzaileari kobra zieean ordaindu behar zion Domingori, baina atzerape- zaion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko
Zubiaurre, Domingo Garratza eta Joan Garratza (ikus
narekin ordaindu zion 1543ko urtarrilean.
[XVI. m. (43-II) 20] agiria).
Ondorioz, Domingok ordainagiria eman zion le- 1543-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikuko hauek izanik: Bartolome Amilibia, Joan Ezenarro (“Arotza”ren semea) eta Anton Arretxe semea bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo Arrona, eta, besetetik, Maria San Joan Apategi
(ikus [XVI. m. (43-I) 22] agiria).
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(Domingo Elurraren emaztea). Domingok eta Maria
San Joanek elkarrekin, eta Domingoren ama Ana
Arretxe zenarekin, izandako tratuen kontuak egin zituzten. Maria San Joanek 33,5 erreal ordainduta, kontuak garbituta geratu ziren, eta Domingok ordainagiria eman zion.

12 kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman zion,
eta honek hari zorra hurrengo uztailaren 20an burdinak Beduan emanda ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Martin Azkue, Anton
Arretxe eta Kristobal Indo izan ziren.

Egun berean, eskribau eta lekuko berak bertan izaLekuko San Joan Elgoibar, Frantzisko Baltzola eta
Anton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. 43-III) 43] nik, Domingo Arronak Domingo Ezenarrori ordainagiria eman zion, lehendik egindako 12 kintaleko zorra
agiria).
ordaindu egin ziolako. Indarrean geratu zen egun har- 1543-IV-4an, Lasaon, Esteban Eztiola eskribaua- tan egindako eta lehentxeago aipatu dugun obligaziorengana bertako Maria Nikolas Zabala-Lasao alar- agiria (ikus [XVI. m. (43-VI) 11] agiria).
guna eta Zestoako Domingo Arrona hurbildu ziren.
- 1543-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLehenago Maria Nikolasek Aizarnazabalgo Domingo
Intxaurregiri 14 dukat maileguz eman zizkion, eta zo- bauaren aurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo
rra ordaintzen ez zuelako, Maria Nikolasek Intxaurre- Mateo Enbil agertu ziren. Mateok Domingori zorretan
zuezkan 3 kintal burdina eman zizkion, eta, ondorioz,
gi etxea eta ondasunak exekutatu egin zituen.
Domingok ordainagiria eman zion Mateori, lekuko
Gero, ordea, 14 dukatak eta auzi-gastuak Domin- hauek izanik: Pedro Eskoriatza-Agirre eta Domingo
go Arronak ordaindu egin zizkion Maria Nikolasi, eta Garratza (ikus [XVI. m. (43-VI) 31] agiria).
honek zestoarrari ordainagiria eman zion; baita ahal- 1543-VII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriordea ere, zorra eta auzi-gastuak Domingo Intxaurrebauaren aurrean Domingo Arrona zestoarra agertu
giri kobra ziezazkion.
zen. Orioko auzotar eta Zumaiako biztanle zen DoLekuko Joan Otaegi, Joan Esnal eta Joan Etxegarai mingo Arriola errementariak eskubideak eta ahalordea
eman zizkion lehenago Domingo Arronari, Zarauzko
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 5] agiria).
Lope Irureri eta Martin Esnali 15 dukat kobratzeko.
- 1543-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Zarauztarrek obligazio-agiria lehenago egina zuten
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Nikolas Mar- Domingo Arriolarentzat Zarauzko Tristan Segurola
tinez Egiakoa elkartu ziren. Lehenago, Blas Arta- eskribauaren aurrean. Zorra kobratu zuelako, Dominzubiaga eskribauaren bidez, Nikolasek Domingori go Arronak 15 dukaten ordainagiria eman zien.
obligazio-agiria eman zion 56 kintal burdina emateko
Hortik at, Lope Irurek eta Tristan eskribauak gero
konpromisoa hartuz. Egun hartan eman zizkion Nikolasek delako 56 kintalak, eta Domingok ordainagiria beste obligazio-agiri bat eman zioten Domingo Arronari, baina bigarren zor hark indarean jarraitzen zuen.
eman zion.
Lekuko Joan Ila? eta Martin Araitz eta Zestoako AnLekuko hauek izan ziren: Zestoako Frantzisko Ar- ton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VII) 11]
tazubiaga eta Anton Arretxe, eta Zumaiako Martin agiria).
Ibañez Amilibikoa (ikus [XVI. m. (43-V) 17] agiria).
- 1543-VII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1543-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
ren aurrean Domingo Ezenarro eta Domingo Arrona zion Domingo Arretxe-Etxenagusiari; izan ere, honek
elkartu ziren. Domingo Arronak Domingo Ezenarrori hari 3 kintal burdinako zorra ordaindu egin baitzion.
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go Ezenarrori ordainagiria eman zion, 12 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako. Domingo Arronari
Domingo Ezenarrok egindako 16 kintaleko beste zor
- 1543-VIII-19an, Zestoako Palankadoko porta- batek indarrean jarraitu zuen.
lean, Esteban Eztiolaren aurrean Domingo Arronak
Lekuko Arroako Joan Zugasti eta Zestoako Joan
ordainagiria eman zion Zumaiako Martin Etxezarretari; izan ere, honek Kristobal Artzubiaga eskribaua- Arano eta Anton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m.
ren aurrean egindako 3 kintal burdina barraren zorra (43-XI) 2] agiria).
ordaindu egin baitzion.
- 1543-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko Joan Gorosarri eskribaua, Anton Arretxe bauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
eta Bartolome Mendia zestoarrak izan ziren (ikus zion Aizarnazabalgo Pedro Etxabe zurginari. Pedrok,
hain zuzen, 32 kintal burdinako zorra ordaindu egin
[XVI. m. (43-VIII) 14] agiria).
zion Domingori.
- 1543-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko hauek izan ziren: Mutrikuko Andres Sastabauaren aurrean Domingo Arrona agertu zen. Lehenago Bizente Ezenarrok ahalordea eman zion Domingori, rrain, eta Zestoako Joan Legarda eta Anton Sorazabal
eta egun hartan Domingok, era berean, ahalorde hura (ikus [XVI. m. (43-XI) 14] agiria).
hauei eman zien: Bizenteren emazte Maria Etxegarairi
eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran 2.1.8.2. Domingo Arronak zestoarrei hartutako
Arizmendi eta Joan Perez Arranibarkoa prokuradoreei. obligazio-agiriak
Lekuko Anton Aizarna eta Joan Gorriaran zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VII) 24] agiria).

Lekuko Anton Arretxe, Grazian Ezenarro eta Gartzia - 1543-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Joan Isurolak obligazio-agiria eman zion DoAgirre izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IX) 13] agiria).
mingo Arronari. Joanek Domingori zaldia erosi zion,
- 1543-XI-4an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban eta zorretan 6 dukat eta txanpon bat utzi zizkion. (1
Eztiola eskribauaren bidez Domingo Arronak Domin- txanpon = 7,5 marai). Joanek zorra Domingori hu-

2.21. irudia. aizarnako
ezenarrogoikoa.
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Agirian lekuko Anton Zugasti, Grazian Arzallus
rrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion, eta ordura arte hipotekatu egin zituen Domingo Urbietari eta Pedro Goienetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (43III) 44] agiria).
erosi zion zaldia eta zeuzkan ardiak.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Legarda,
Domingo Lizasoeta (Urdanetako Maiagako maizterra), Domingo Urbieta apaiza eta Anton Arretxe
(Anton Arretxeren semea) (ikus [XVI. m. (43-I) 15]
agiria).

- 1543-IV-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Bartolome Etxabek obligazio-agiria
eman zion Domingo Arronari. Domingok lehenago
Bartolomeri 6 anega gari eman zizkion maileguz, eta
honek hari zorra hurrengo uztailaren amaiera baino
lehen ordainduko zion, gariak emanda.

- 1543-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko Zestoako Pedro Akoa eta Esteban Eztiola
ren bidez Zestoako Gregorio Elizaldek obligazioagiria eman zion Domingo Arronari. Gergoriok Do- semea, eta Bidaniko Bernal Otalora izan ziren (ikus
mingori maileguz kintal bat burdina pletinaren balioa [XVI. m. (43-IV) 6] agiria).
hartu zion, eta zorra hurrengo ekaineko San Joan egu- 1543-IV-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrinean ordainduko zion.
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Joan Arbestain
Lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnazabalgo (Joan Belez Arbestaingoa zenaren semea) aurkeztu
Mateo Enbil, eta Zestoako Anton Aizarna eta Anton ziren. Domingori Joan Belezek 5 dukateko zorra egin
zion, eta Joan Arbestain semeak beste 3 dukatekoa.
Arretxe gaztea (ikus [XVI. m. (43-I) 27] agiria).
Zor osoa Joanek ordainduko zion Domingori epeka.
- 1543-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Lehen ordainketa, 2 dukatekoa, urtebete barru egingo
bauaren aurrean Zestoako Domingo Ezenarro zur- zion, eta handik aurrera, beste urtebeteko tarteaz 2na
gina (Martin Ezenarroren semea) eta Domingo dukateko 3 ordainketa egingo zizkion.
Arrona agertu ziren. Domingo Ezenarrok DominLekukoetako bi Joan Apategi eta Esteban Edarrigo Arronari Edarritzagako burdinolan landutako
12 kintal burdina pletina hurrengo Pazko garizu- tzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 8] agiria).
makoan Beduan ordaintzeko konpromisoa hartu
- 1543-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuen. Hain zuzen burdina haien balio osoa, Gaztelako errealetan, orduan eman zizkion maileguz bauaren aurrean Domingo Arrona eta Esteban Edarritzaga azaldu ziren. Estebanek Domingori obligaDomingo Arronak zurginari.
zio-agiria eman zion, 30 kintal burdina pletinatan hiru
Obligazio-agirian lekuko Zestoar hauek izan ziren: epetan Beduan ordaintzeko: 10 kintal hurrengo iraileJoan Otaegi, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Esteban Ez- ko San Migel egunean, beste 10 kintal handik urtebetera, eta azken 10 kintalak beste urtebetera.
tiola semea (ikus [XVI. m. (43-II) 3] agiria).
- 1543-III-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Arrubia etxean bizi zen
Martin Arano aurkeztu zen. Zestoako Domingo
Arronari obligazio-agiria eman zion, 4 kintal burdina pletinatan hurrengo maiatzean Iraetako burdinolan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Hain zuzen
burdina haien balioa dirutan maileguz hartu zion
Martinek Domingori.

30 kintal haietako 20 Estebanen aita Martin Fernandez Edarritzagakoa zenak Domingoren ama Ana
Arretxe zenari zor zizkion, eta beste 10 kintal burdinaren balioa Domingok Estebani maileguz eman zion.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Zestoako Joan Ondalde, eta Aiako Domingo Urrutia
eta Migel Legarrola (ikus [XVI. m. (43-IV) 23] agiria).
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2.22. irudia.
aizarnazabalgo
amilibiaundiberri.

- 1543-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Arbestain (Joan Martinez Amilibikoa
eskribauaren alarguna) eta Zumaiako Martin Ibañez
Amilibikoa semea agertu ziren. Domingo Arronak amasemeei maileguz zilarrezko katilua, oin urreztatua zuena eta 1,5 marko inguru pisatzen zuena, maileguz eman
zien etxeko zerbitzurako, eta hauek katilua hurrengo
iraileko Andre Mariaren egunean itzuliko zioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren. Joanes
Garratza apaiza, Bartolome Amilibia eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (43-V) 16] agiria).

mingo Arrona bildu ziren. Domingok Pedrori maileguz 15 dukat eman zizkion, eta Pedrok zorra hurrengo
urteko zaldun-inaute egunean ordainduko zion.
Lekuko Zestoako Anton Arretxe eta Fernando
Amilibia, eta Arroako Joango Areitzaga izan ziren
(ikus [XVI. m. (43-X) 15] agiria).
2.1.8.3. Domingo Arronak arroarrei eta beste
zenbaiti hartutako obligazio-agiriak

1543. urtean, ustez urtarrilean edo otsailean, eta seguruenik Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren au- 1543-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Domingo
bauaren aurrean Zestoako Domingo Ezenarro (Eze- Olea eta Migel Zelaia, eta, bestetik, Zestoako Dominnarroazpikoan bizi zena) eta Domingo Arrona ager- go Arrona. Zestoarrak beste biei maileguz 4 kintal
tu ziren. Domingo Arronak Domingo Ezenarrori 16 burdina pletinak (pletina 2 “ertz” pisukoa izanik) zukintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zion, ten balioa dirutan eman zien. Arroarrek, berriz, zorra
eta Domingo Ezenarrok zorra hurrengo Eguberreitan hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zioten, burdinak Beduan emanda.
ordainduko zion, Beduan burdinak emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo UrbieObligazio-agirian lekuko Anton Arretxe, Joan Gorosarri eta Migel Altzate izan ziren (ikus [XVI. m. ta apaiza, Frantzisko Zubiaurre eta Joan Arano.
(43-IX) 24] agiria).
Jarraian, leku berean eta lekuko berak bertan
- 1543-X-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- izanik, Domingo Oleak konpromisoa hartu zuen
ren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Do- Migel Zelaia obligazio hartatik onik ateratzeko,
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zor osoa Domingo Olearena zelako (ikus [XVI. m. tal burdina pletinaren balioa burdin meatan maileguz eman zion. Aiarrak zorra hurrengo urteko
(43-I) 2] agiria).
zaldun-inaute egunean ordainduko zion, burdinak
- 1543-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Beduako edota Oikiako errenterian, zergak ordainbauaren aurrean bertako Fernando Zubeltzu eta duta, emanez. Zor osoa ordaindu arte hipotekatuta
Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Fernan- geratu ziren burdin meak, haiek urtzeko ikatzak eta
dori kintal bat burdina pletinaren balioa dirutan haiekin edozein burdinolatan landutako burdinak.
eman zion, eta Fernandok zorra hurrengo Pazko
Lekuko Anton Arretxe, Martin Aizpuru eta Gragarizumakoan ordainduko zion, kintal burdina
zian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VII)
Iraetako burdinolan emanda.
17] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Liza- 1543-VIII-16n, Zestoan, Esteban Eztiolaren
rrarats bikarioa, Frantzisko Enparan eta San Joan
aurrean bertako Domingo Arrona eta Arroako MarElgoibar (ikus [XVI. m. (43-II) 25] agiria).
tin Azkaeta elkartu ziren. Elkarren arteko tratuen
1543an, ustez martxoan, Zestoako errebalean, kontuak egin zituzten, eta Martinek Domingori 6
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Pedro Etxa- dukat eta 4 erreal zor zizkiola erabaki zuten. Zorra
bek obligazio-agiria eman zion Domingo Arrona- 20 egun barru ordaintzeko obligazio-agiria eman
ri. Domingok Pedrori 32 kintal burdinaren balioa zion Martinek Domingori, lekuko hauek izanik:
maileguz eman zion, eta honek hari zorra hurrengo Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Gorosarri eta
ekaineko San Joan egunean ordainduko zion, bur- Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-VIII) 9] agiria).
dinak Beduako edo Oikiako errenterian emanda.
- 1543-VIII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola esLekuko Domingo Garratza, Grazian Ganbara kribauaren aurrean Zumaiako Joan Esnal gazteak
eta Martin Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. eta Domingo Lizasoetak Zestoako Domingo Arronari obligazio-agiria eman zioten. Domingok bes(43-III) 2] agiria).
te biei 3 kintal burdina pletinaren balioa maileguz
- 1543-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eman zien. Zordunek zorra hurrengo Eguberrietan
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta ordainduko zioten Domingo Arronari, Zarauzko
Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Domingok jaunaren Igartzako burdinolan landutako 3 kintal
Mateori 3 kintal burdina pletinaren balioa dirutan burdina pletina emanda.
eman zion, eta Mateok zorra Oikiako Errenterian
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton
burdinak hurrengo maiatzaren erdirako utzita orArretxe, Domingo Gorosarri eta Pedro Eskoriatzadainduko zion.
Agirre harakina.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziJarraian Joan Esnal gazteak konpromisoa hartu
ren: Migel Artazubiaga, San Joan Elgoibar eta Pedro Eskoriatza-Agirre (ikus [XVI. m. (43-III) 17] zuen Domingo Lizasoeta obligazio hartatik onik
ateratzeko, berez zorra Joanena baino ez zelako
agiria).
(ikus [XVI. m. (43-VIII) 15] agiria).
- 1543-VII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1543-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola
kribauaren aurrean Domingo Ostolatza aiarra (Altzolarats jauregiko olagizona) eta Domingo Arrona eskribauaren aurrean Debako Martin Kortazar eta
zestoarra azaldu ziren. Zestoarrak aiarrari 25 kin- Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Domin- 98 -
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gok Martini 450 kintal burdin mea maileguz eman zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, Beduako
zizkion, eta Martinek zorra hurrengo Eguberrietan errenterian burdinak emanda.
ordainduko zion, Beduako errenterian 40 kintal
Lekuko Anton Arretxe, Joan Gorosarri eta Anton
burdina pletinatan emanda. Burdin mearekin lortutako burdinak hipotekatuta geratu ziren, zor osoa Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XI) 4] agiria).
ordaindu arte.
- 1543-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Goro- bauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Zestoako
sarri eskribaua, San Joan Elgoibar eta Anton Arre- Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Joani 7
kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zion,
txe (ikus [XVI. m. (43-VIII) 16] agiria).
eta arroarrak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
- 1543-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
kribauaren aurrean Zumaiako Martin Etxezarreta
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Gregorio
eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Martini 2 kintal barra burdinak balio zue- Elizalde, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe
na dirutan maileguz eman zion, eta Martinek zorra (ikus [XVI. m. (43-XII) 4] agiria).
hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, Oikiako
2.1.9. Nikolas Martinez Egiakoaren tratu eta
Igartzako burdinolan egindako burdinak emanez.
agiriak
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Fernandez Olazabalgoa, Grazian Ganbara eta - 1543-I-30ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaren
Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-IX) 28] agiria). aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa eta Arroako Lope Irure eta Joan
- 1543-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Igartza, eta, bestetik, Blas Artazubiaga. Blasek beste hiren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Zestoako Domin- rurei 40 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman
go Arrona elkartu ziren. Domingok Joani maileguz 5 zien, eta zordunek hurrengo ekaineko San Joan egunean
kintal burdina pletinaren balioa eman zion, eta Joanek Beduan burdinak emanda ordainduko zioten zorra.

2.23. irudia. oikiako
igartza jauregia
(Kondekoa).
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eta Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrak elkartu ziren. Elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Pedro Martinezek Nikolasi ordainagiria eman zion. Indarrean obligazio-agiri bakarra
geratu zen, egun hartan Nikolasek Pedrori emandakoa,
Jarraian, Nikolas Martinezek eta Joan Igartzak 16 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoaz.
konpromisoa hartu zuten Lope Irure obligazio hartaLekuko Zestoako Anton Arretxe gaztea eta Martin
tik onik ateratzeko, zor osoa beste biena zelako.
Arano “Motza”, eta Arroako Joan Etxenagusia izan
Ondoren Zestoan, Martin Zubiaurre agertu zen Es- ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 17] agiria).
teban Eztiola eskribauaren aurrean. Martinek aitortu
- 1543-VIII-13n, Iraetan, Esteban Eztiolaren auzuenez, Blasek emandako 40 kintal burdinak berak
erabiliko zituen Zumaiako Andres Martinez Ma- rrean bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta
lleakoari egin zion zorra ordaintzeko. Beraz, konpro- Zumaiako Grazia Iraeta bere seme Joan Epelolaremisoa hartu zuen Nikolas Martinez, Lope Irure eta kin azaldu ziren. Ama-semeek lehenago, Zumaiako
Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren bidez egindako
Joan Igartza obligazio hartatik onik ateratzeko.
obligazio-agiriaz, 16 dukat maileguz hartu zizkioten
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- Nikolasi, baina zor hura Zumaiako Lope Izetaren bitza-Agirre harakina, Grazian Ezenarro eta Esteban dez ordaindu egin zioten. Ondorioz, Nikolasek ordainagiria eman zien.
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (43-I) 29] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Aspe, Bartolome Mendia eta Martin
Arano “Motza”, eta Gartzia Altsasu (Nikolas Martinezen morroia).

- 1543-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
aurkeztu zen. Nikolas Martinez Nafarroako erreinuan Lizarra hiriko eta merindadeko errege-zergen
biltzailea zen, eta ahalordea eman zien Lizarran bizi
ziren Migel Egiari eta Joan Etxaberi. Bi hauek Nafarroako erreinuko hiru estatuek errege-ereginei 1542.
eta 1543. urteetarako agindutako 56 bihi-zerga eta 8
alkabala-sari kobratuko zituzten, eta kobratutakoaren
ordainagiriak emango zituzten.

Lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Etxezarreta eta Zestoako Domingo Arrona eta Joan Zubletzu
(Nikolas Martinezen morroia) (ikus [XVI. m. (43VIII) 8] agiria).

- 1543-XI-8an, Bergaran, bertako Andres Gartzia Eginokoaren emazte Marina Lopez Malleakoak
aitorpen-agiria eman zion Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jaunari. Honek 120 kintal burdina bi epetan
eman zizkion: aurreko urtean Aiako Arrazubiko burdinolan 100 kintal Domingo Altzolari, eta urte hartan
Gero Nafarroako erreinuko altxorzain nagusiare- Beduan beste 20 kintal Bergarako Pedro Lopez Aiarkin kontuak egin eta ordainagiriak jasoko zituzten. dikoari. Marinaren ordez Martin Saez Osirondokoak
Migelek eta Joanek, ahalordearen bidez, ahalmena sinatu zuen agiria.
zuten pertsonak preso hartzeko, eta haien ondasunak
- 1543-XI-10ean, Iraetako burdinolaren ondoan
bahitzeko eta exekutatzeko.
Bergarako Pedro Lopez Aiardikoak onartu egin zuen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Urbano Txiribo- Joan Armendiaren bidez 20 kintal eta 20 libra burdiga, San Joan Elgoibar eta Esteban Eztiola gaztea (ikus na Beduan jaso zituela, Andres Gartzia Eginokoaren
prokuradore gisa (ikus [XVI. m. (43-XI) 7] agiria).
[XVI. m. (43-II) 27] agiria).
- 1543-XI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1543-IV-21ean, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Iraetako Niko- 100 -
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2.24. irudia. Bergarako
santa Marina
osirondokoa.

las Martinez Egiakoa jauna, eta Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusia, Joan Errementari, Joan Anton
Ermua eta Joan Arbe. Hauek auzia zuten Arroako
Joan Zugastirekin, honek haiei lursail eta baso batzuk
zizkielako eta salerosketagatik Gipuzkoako korrejimenduan demanda ipini zielako. Ondorioz, erosleek
ahalordea eman zieten Joan Heredia, Anton Migelez Elorregikoa, Pedro Zabala eta Beltran Arizmendi
prokuradoreei, auzian ordezka zitzaten.

Maria Beltranek Joan Lopez Sasiolakoa zenari eta
honen seme Joan Lopezi eskea egin zion, Agorriako
burdinola martxan bere tresneria guztiarekin eta gutun betearazlearen dataz gero izandako etekin eta
errentekin eman ziezaion.

Joan Lopez Sasiolakoak zioenez, ordea, Maria
Beltranek ezin zuen hori eskatu Joan Beltran Laurgain zenak zorretan utzitako kintal burdinak, diruak
eta kalteak ordaindu arte. Sarrola baserriaren errentaLekuko Arroako Martin Kortazar eta Joan Sorazu ren erdia erabili behar zuen horretarako.
apaiza, eta Zestoako Anton Arretxe izan ziren (ikus
Desadostasun haiek ebazteko, alde bakoitzak ar[XVI. m. (43-XI) 12] agiria).
bitro epaile bana izendatzea erabaki zuten. Arbitroek
epaia hurrengo Pazko garizumakorako emango zu2.1.10. Joan Lopez Sasiolakoaren eta Maria
ten, baina, behar izanez gero, epea luzatu ahal izanBeltran Laurgainen arteko auzia
go zuten. Maria Beltranek Usurbilgo Antonio Bitoria
- 1543-II-4an, Aiako Urdanetako Saroeberri baserrian, izendatu zuen arbitro, eta Joan Lopez Sasiolakoak
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna. Bi aldeek
azaldu ziren: batetik Zumaiako Joan Lopez Sasiolako, epaiak zioena bete egingo zuten. Bestela 200 dukateeta, bestetik, Maria Beltran Laurgain (Martin Etxabe- ko isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuen aldeak.
ren alarguna, Aiako Laurgaingo San Migelgoa).
Maria Beltran Laurgainek bere alaba Juliana Laurgain
Lehenago Jofre Ibañez Sasiolakoak eta Joan Bel- eta Marto Amezketa suhiaren kauzioa aurkeztu zuen.
tran Laurgain zenek elkarren aurkako auzia izan zu- Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Etxabekoa eta
ten, eta Valladolidko Kantzelaritzako epaileek epaiak Martin Etxabe (Maria Beltranen semeak), Domingo Iraeeta gutun betearazlea eman zituzten. Haien arabera, ta-Saroeberri, eta Zumaiako Mateo Urainziar.
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ria (Urdaiagako jauna) agertu zen. Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoarekin batera arbitro epaile zen Maria Beltran Laurgainek eta Joan Lopez Sasiolakoak
zuten auzian.
Antonio Bitoriak epaia emateko epea luzatu egin
zuen maiatzaren amaiera arte. Lekuko oñatiar hauek
izan ziren: Mateo Ugarte, Martin Ruiz Otalorakoa eta
Joan Bidaeta.
- 1543-IV-24an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa arbitroak
ere aipatutako auzian epaia emateko epea luzatu egin
zuen maiatzaren amaiera arte. Lekuko Tomas Azkona
eta Joan Zubeltzu (Nikolasen morroiak) izan ziren.
Egun berean, Zestoan, Maria Beltran Laurgainen
seme Joan Martinez Etxabekoa agertu zen, eta epaia
emateko epea luzatuz egindako agiriak aurkeztu zituen Esteban Eztiolaren aurrean (ikus [XVI. m. (43IV) 26] agiria).
- 1543-V-21ean, Zestoan, bi arbitroek beren epaia
eman zuten. Joan Lopez Sasiolakoaren aldeak 150
2.25. irudia. aia Laurgaingo san Migel elizatik.
dukat ordaindu beharko zizkion Maria Beltran Laurgainen aldeari bi epetan: 50 dukat hurrengo iraileko
Jarraian Juliana Laurgainek eta Marto Amezketa San Migel egunean, eta 100 dukat 1544. urteko Pazko
senarrak onetsi eta berretsi egin zuten arbitroak izen- maiatzekoan. Horrenbestez Joan Lopez Sasioakoa
datuz egindako konpromiso-agiria (ikus [XVI. m. inolako obligazio eta loturarik gabe geratuko zen.
(43-II) 2] agiria).
Kopuru haiek ordaindutakoan, Maria Beltranen
- 1543-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- aldeak ordainagiriak emango zizkion Joan Lopez Sabauaren aurrean Antonio Bitoria (Usurbilgo Urdaia- siolakoaren aldeari. Bi aldeek beteko zuten epaia, eta
gako jauna) eta Nikolas Martinez Egiakoa arbitroak gai hura zela eta, ezingo zuten auzitara jo.
aurkeztu ziren. Joan Lopez Sasiolakoak eta Maria
Epaia antolatu zuen legegizonari eta eskribauaBeltran Laurgainek zuten auzian epaia emateko epea
ri erdi bana ordainduko zieten. Antonio Bitoria eta
luzatu egin zuten hurrengo apirilaren amaiera arte.
Nikolas Martinez Egiakoa arbitroek epaia eman zuLekuko Zestoako Joan Gorosarri eskribaua, tenean lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan FerArroako Grazian Leizaola eta Zumaiako Mateo Ura- nandez Dorrekoa, eta Zestoako Miguel Artazubiaga
eta Pedro Eskoriatza-Agirre.
inziar izan ziren (ikus [XVI. m. (43-II) 32] agiria).
- 1543-IV-22an, Oñatin, Pedro Gontzalez Markinakoa eskribauaren aurrean, Usurbilgo Antonio Bito-

- 1543-VI-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauak epaiaren berri eman zien Maria
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Beltran Laurgaini, Joan Lopez Sasiolakoari eta Marto Amezketari (Laurgaingo jaunari, emazte Juliana
Laurgaini jakinarazteko). Denek ontzat eman zuen
epaia. Lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Martin
Etxabe eta Joan Martinez Etxabekoa (Maria Beltranen semeak), Bidaniko Bernal Otalora eta Berastegiko
Martin Altzaga.

eman zion Zestoako Fernando Olazabal medikuari.
Arbitroen epaiaz kondenatutakotik 100 dukat Fernandori ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, Maria
Beltran Laurkainen aldeak 100 dukat kobratzeko eskubideak zestoarrari eman zizkiolako. Zorra hurrengo
urteko Pazko maiatzekoan ordainduko zion zumaiarrak zestoarrari (ikus [XVI. m. (43-VI) 15] agiria).

- 1543-VI-17an, Laurgainen, Esteban Eztiolak
Marto Amezketaren emazte Juliana Laurgaini jakinarazi zion epaiak zioena. Julianaren Martin Etxabe
anaia eta Anton Arretxe zestoarra izan ziren lekuko
(ikus [XVI. m. (43-V) 23] agiria).

- 1543-VI-13an, Ibañarrietako bentan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Maria Beltran Laurgain eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa elkartu
ziren. Lehenago Nikolas Martinez Egiakoa eta Antonio Bitoria arbitro epaileek Joan Lopezen aldea kondenatu egin zuten Maria Beltranen aldeari 150 dukat
ordaintzera.

- 1543-VI-12an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Beltran Laurgain eta
Marto Amezketa (Juliana Laurgain alabaren senarra)
azaldu ziren. Nikolas Martinez Egiakoa eta Antonio
Bitoria arbitro epaileen erabakiz, Zumaiako Jofre Ibañez Sasiolakoa zenak, Joan Lopez Sasiolakoa seme
batxilerrak eta honen seme Joan Lopez Sasiolakoak
Maria Beltranen aldeari 150 dukat ordaindu behar
zizkioten.

Haietako 100 dukat kobratzeko eskubidea (hurrengo urteko Pazko maiatzekoan kobratzekoa) Maria
Beltranen aldeak Zestoako Fernando Olazabal medikuari eman zion, eta horretarako eskualdatze-agiria
egin zuten.

Egun hartan, berriz, Joan Lopezek Maria Beltrani
azken 50 dukatak ordaindu egin zizkion, nahiz eta huMaria Beltranen senar Martin Etxabe zenak Zes- rrengo iraileko San Migel eguna arteko epea eduki.
toako Fernando Olazabal medikuari zorra egin zion Ondorioz, Maria Beltranek 150 dukaten ordainagiria
(kintal burdinak eta dukatak), eta honek Aizarnazabal- eman zion Joan Lopezi. Zin egin zuen agiriak zioena
go Etxabegoikoa etxea exekutatu egin zion. Zor haren bete egingo zuela.
zati bat ordaintzeko, Maria Beltranek eta Martok, Joan
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas MarLopez Sasiolakoari kobratzeko zeuzkaten 100 dukaten
tinez Egiakoa jauna, Aizarnazabalgo Joan Martinez
eskubideak Fernando Olazabali eman zizkioten.
Etxabekoa eta Martin Etxabe (Maria Beltranen seAgirian lekuko Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas meak), eta Debako Fernando Zubeltzu (ikus [XVI. m.
(43-VI) 16] agiria).
Azkona eta Anton Arretxe izan ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Fernando Olazabal medikuak 100 dukaten ordainagiria eman zien Martin Etxabe zenari eta honen seme
Joan Martinez Etxabekoari, baina hortik gora zor zioten kopuruak eta Etxabegoikoa etxearen ondasunen
exekuzioak bere indarrean jarraituko zuten.

Egun eta leku berean, eskribaua eta lekuko berak
bertan izanik, Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa agertu zen. Ama Madalena Zubeltzuri, Fernando Zubeltzu
anaiaren bidez, 30 dukat maileguz hartu zizkion, eta
zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion (ikus
[XVI. m. (43-VI) 17] agiria).

Jarraian, Maria Beltran, hain zuzen, alaba Juliana
Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanda,
Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak obligazio-agiria Laurgainen eta suhi Marto Amezketaren ordezkari ere
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izanik, Joan Lopez Sasiolakoa eta Aiako Maria Beltran Laurgainek ziotenez, Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jaunak eta Usurbilgo Urdaiagako Antonio
Bitoria jaunak, arbitro epaile gisa emandako epaia
bete egin zuten. Ondorioz, bi aldeek elkarri ordainagiria eman zioten (ikus [XVI. m. (43-VI) 18] agiria).

Fernando Zubeltzu semea, eta, bestetik, Joan Lopez
Sasiolakoa (izen bereko batxilerraren eta Madalenaren semea, eta Fernandoren anaia).

Bi aldeen artean desadostasunak zituzten, Madalenak Joan Lopez semeari Antonio Sasiola seme zenaren (Joan Lopezen anaiaren) oinordeko zelako bere
- 1543-VI-13an, Aiako Laurgain oinetxearen partea eskatzen zion. Joan Lopez semeak, izan ere,
atarian, Esteban Eztiola eskribauak bertako Marto Zumaian zeuzkan ondasun haiek, eta errentak ere bai
Amezketari eta emazte Juliana Laurgaini, honen ama Zestoan, Deban eta Araban.
Maria Beltran Laurgainek Zumaiako Joan Lopez SaJoan Lopez semeak onibarrak eta ondasun higigasiolakoari emandako ordainagirien berri eman zien.
Arbitroek 150 dukat ordaintzera kondenatu zuten Joan rriak, ganaduak, urrea, zilarra eta beste zenbait ondaLopez, eta honek azken 50 dukatak Maria Beltrani sun eta eskubide zeuzkan aita Joan Lopez batxilerraeman zizkion. Martok eta Julianak Maria Beltranen renak izandakoak, baina batxiler zenak testamenturik
egin ez zuelako, haien zati bat Antonio Sasiola seme
ordainagiriak ontzat eman eta berretsi egin zituzten.
zenari zegokion, baina hau ere testamentua egin gabe
Lekuko Martin Etxabe, Anton Arretxe eta Julian eta seme-alabarik gabe hil zelako, Antonioren partea
Altzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VI) 22] agiria). ama Madalena oinordekoari zegokion.

2.1.11. Madalena eta Fernando Zubeltzuk
Joan Lopez Sasiolakoarekin izandako auzia

Bestalde, Madalena Joan Lopez batxilerrarekin
ezkondu zenean, honek Zubeltzuko etxera ekartzeko
zilarrezko sei masusta agindu zizkion, eta haiek ere
- 1543-IX-6an, Itziarko Mardari bailarako Zubel- eskatzen zizkion Madalenak semeari. Gainera Matzutorren, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren au- dalenak bere senar zenaren ondasunen gozamenaren
rrean hauek azaldu ziren: batetik Madalena Zubeltzu erdia eskatzen zion bizialdirako. Alargun-urteari ze(Joan Lopez Sasiolakoa batxilerraren alarguna) eta gokion jantzia eta elikadura ere eskatzen zizkion.

2.26. irudia. Zumaiako
bista.
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Madalena amak Fernando Zubeltzu eta Joan Lopez
semeei eskea egin zien senar zenak utzitako txanponak eska ez zitzaten; izan ere, batxilerraren eta Antonio Sasiola semearen arimen alde erabili nahi zituen
diru haiek. Antonio Sasiolak (Zumaiako bikario zenak) utzitako ondasunak ere Madalenak nahi zituen,
oinordeko zelako.

ten. Madalenak eta Fernandok arbitro Zestoako Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa izendatu zuten (eta honek nahi
ez bazuen, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa). Joan
Lopez Sasiolakoa semeak Zestoako San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua izendatu zuen arbitro.
Arbitroek Sasiolako komentuko Pedro Oñati goardianoaren laguntza izango zuten.

Horrez gain Madalena amak Jofre Ibañez Sasiolakoa batxiler zenak (aitaginarrebak) Zubeltzuzar baserrian zeuzkan errentak, eta Joan Lopez batxiler eta
senar zenarekin ondasunetan izandako hobekuntzak
eta irabaziak, eskatzen zizkion Joan Lopez semeari.

Epaia emateko 60 eguneko epea eman zieten bi arbitroei, baina, behar izanez gero, epea luzatu ahal izango zuten. Madalena amak eta bi semeek zin egin zuten
arbitroen epaia bete egingo zutela. Bestela 500 dukateko isuna ordaindu beharko zuen obeditzen ez zuenak.

Fernando Zubeltzuk, berriz, bere anaia Joan Lopez Sasiolakoari aita batxiler zenak Zumaian, Deban,
Zestoan, Araban eta beste edonon utzitako ondasunen
herena eskatzen zion. Zumaiako Antonio Sasiola
bikarioak (Fernandoren osabak) utzitako ondasunetan ere bere zatia nahi zuen. Gainera Itziarko elizan
aita batxiler zenaren aldeko hiletak eta elizkizunak
ordaindu zituen.

Konpromiso-agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Martin Likona alkatea, eta Zestoako Anton Sorazabal eta Anton Arretxe.

Joan Lopez Sasiolakoa semeak zioenez, Madalena
amak eta Fernando anaiak Zubeltzuko etxe eta ondasunak zeuzkaten, Joan Lopez aita batxilerrak utzitakoak.
Horregatik Joan Lopezek eskea egiten zien ama-semeei
hura Katalina Sasiolarekin ezkondu zenean egindako
kontratua bete zezaten, eta saneatutako ondasunak eman
ziezazkioten. Jofre Ibañez Sasiolakoa aitona eta batxilerrak utzitako urrezko bitxiak eta zilarrezko eta urrezko
ontziteria ere eskatzen zituen. Halaber Zubeltzuko etxe,
lur eta ondasun guztien herena ere.
Aita Joan Lopez batxilerrak Zubeltzura eramandako liburuak, arropak eta beste zenbait gauza ama
Madalenak zeuzkan, eta Antonio Sasiola osaba bikarioak ere utzi zituen ondasunak. Han ere bere partea
eskatzen zuen Joan Lopez semeak. Gainera, Joan Lopezek zioenez, ez zegoen amari gozamenaren erdia
ematera behartuta.

Jarraian, leku berean, Esteban Eztiola eskribauak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari konpromiso-agiriak zioena jakinarazi zion, arbitro
izendatu zutelako. Lekuko izan ziren lehentxeago aipatutakoak eta Debako Domingo Olano eskribaua.
- 1543-IX-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak bezperan Zubeltzutorren egindako konpromiso-agiriaren berri eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, arbitro izendatu zutelako. Lekuko hauek izan
ziren: Gipuzkoako Alonso Valenzuela merio nagusia
eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-IX) 6] agiria).
2.1.11.1. Madalena Zubeltzuren senar zenak
utzitako ondasunen inbentarioa
- 1543-X-30ean, Itziarko Zubeltzuko dorretxean,
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
elkartu ziren: Madalena Zubeltzu (Joan Lopez Sasiolakoa batxilerraren alarguna), Fernando Zubeltzu eta
Joan Lopez Sasiolakoa semeak, Fernandoren emazte
Maria Zuatzola eta Debako Sasiolako San Frantziskoren komentuko Pedro Oñati goardianoa.

Madalena Zubeltzuk senar batxilerrak testamentua
Dena den, Madalena amak eta bi semeek beren desadostasunak arbitro epaileen esku uztea erabaki zu- egin gabe utzitako ondasunen inbentarioa egin zuen
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Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta lizentziatu San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileen
aurrean. Madalena amak, Fernandok eta Maria Zuatzolak zin egin zuten inbentarioan zekizkiten ondasun
guztiak sartuko zituztela.

6 pieza zerrendatu zituen, haietako bat 10 dukatekoa
izanik. Urrezko beste zenbait piezarekin batera 200
erreal sartu zituen, baina haiek senar zenak Zubeltzuko
basoengatik utzi zizkion. Gainera haiek hileta eta elizkizunetan eta Laurgaingo auzietan gastatu zituen.

Bestalde, batxilerrak utzitako bitxiak zerrendatu
zituzten: urrezko idunekoa (San Antonen irudia zuena), Gurutzedun urrezko idunekoa, zinta beltzeko
kate urreztatua, urrezko bi eraztun, zilarrezko eraztuntxoa, zilarrezko pitxerra, zilar urreztatuzko kopa,
zilarrezko gatzontzia, etab. Bitxi haiek denak kutxatxo batean zeuden, zeina burdinaz sendotutako beste
kutxa batean baitzegoen.

Ondoren Madalena alargunak senarraren arropak
sartu zituen zerrendan: estalkiak, Damaskoko jipoiak,
galtzak, mahukak, kapelua, etab.

Zenbait agiri ere sartu zuen Madalenak zerrendan:
Errege Katolikoen pribilegio bat (Zumaia eta Zestoan
betiko urtero 8.000 marai kobratzeko, Burgosen ustez
1508-II-9an egina), Errege Katolikoek Sevillan, ustez
1471-III-30ean egindako beste bat (6.000 koroaren esterlinak aipatzen dituena), batxilerraren Katalina arrebak uko eginez emandako Laurgaingo agiriak, eta beste
hainbat agiri. Haiek Madalena ama eta bi semeen artean
banatuko zituzten, arbitroek behar zituztenak izan ezik.

San Joan Mendiolaren errentetatik 16 dukat ere jasotzeko zuezkaten Madalenak, Fernandok eta Maria
Zuatzolak. Arroako Lope Irurek 7 dukat inguru zor
zizkien, eta Zubeltzuko Domingo Ariztondo maizterrak 6 dukat.
Madalena alargunak Zumaiako bikario Antonio
Sasiolaren ondasunak ere bazeuzkan, baina haiek
bikarioaren testamentuan zehaztuta zeuden. Lekuko
honako hauek izan ziren: bi arbitro epaileak, Joan
Mutriku fraidea (Debako Sasiolako komentukoa),
Joan Ezenarro eta Anton Sorazabal eta Pedro Oñati
(Sasiola komentuko goardianoa).

Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak
Inbentarioan batxilerraren 58 liburu handi eta txiki bertan izanik, bi arbitroek epaia emateko epea lehengo
sartu zituzten; baita 207 dukat ere. Madalenak urrezko 60 egunez gain beste 30 egunez luzatu egin zuten.

2.27. irudia. debako
sasiola komentuaren
sarrera.
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Ondoren bi arbitroek agindua eman zieten Fernandori eta Joan Lopez anaiari hiru eguneko epean bakoitzak bere aldeko arrazoiak eta agiriak aurkez zitzan
(ikus [XVI. m. (43-X) 14] agiria).
2.1.11.2. Madalena, Fernando eta Joan Lopezen
auzian arbitroek emandako epaia
- 1543-IX-6an, arbitroak izendatu eta auzia haien esku
utzi ondoren, urriaren 30ean Itziarko Mardari bailarako
Zubeltzutorren San Joan Perez eta Joan Perez arbitroek
luzatu egin zuten epaia emateko zeukaten 60 eguneko
epea beste 30 egunez. Luzapena ontzat eman zuten Madalenak, Fernandok eta Joan Lopezek. Lekuko hauek
izan ziren: Zestoako Anton Sorazabal eta Joan Ezenarro,
eta Joan Mutriku fraidea. Sasiolako San Frantzisko komentuko Pedro Oñati goardianoa ere bertan izan zen.
Jarraian bi arbitroek agindua eman zieten Fernando
Zubeltzuri eta Joan Lopez Sasiolakoari, 6 eguneko epean
auziari zegozkion agiriak eta arrazoiak hitzez eta idatziz
aurkez zitzaten.
- 1543-XI-12an, Zestoako Lilin, bi arbitroek Pedro
Oñati goardianoaren laguntza eta oniritziaz, beren epaia
eman zuten.

2.28. irudia. itziarko elizako sarrera.

go. Joan Lopezek Arabako Mendiolan edo Joan Fernandez Dorrekoari, Lope Irureri edo beste zenbaiti
kobratutako edo kobratzeko zorrak beretzat izango
ziren. Madalenak Esteban Eztiola eskribauari Laurgaingo testigantzengatik ordaindu zionetik ere aske
utzi zuten Joan Lopez. Zilarrak, bitxiak eta agiriak
zeuden kutxak ere Joan Lopezentzat izango ziren.

Joan Lopez Sasiolakoarentzat izango ziren Zumaiako
dorretxea, bere ondasun guztiekin, Zumaiako elizako kapera eta patronatua, eta gainerako eskubideak, horretan
Madalena amak eta Fernando Zubeltzu anaiak parterik
izan gabe. Joan Lopezentzat izango ziren, halaber, Antonio Sasiola bikario zenak utzitako ondasunak, eta elizako
hilobiak ere bai. Joan Lopez Katalina Sasiola emazteareMadalenak eta Fernandok 6 eguneko epean itzukin ezkondu zenean egindako kontratuan aipaturiko eraztun, zilar eta gainerako bitxiak, eta urte hartan Zubeltzun liko zizkioten Joan Lopezi haien mende zeuden eta
egindako inbentarioko bitxiak ere Joan Lopezentzat izan- arbitroek Joan Lopezentzat utzi zituzten ondasunak.
go ziren; halaber aita Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrak
Bestalde, Itziarko Zubeltzuko dorretxea, bere
1540-VII-27an egindako inbentarioko eta bikarioaren
errota, baserri eta ondasun guztiekin Fernando
testamentuan zehazturiko ondasunak ere.
Zubeltzurentzat izango zen. Madalena Zubeltzu
Ondasun haietan Madalenak eta Antonio Sasiola amak haien gozamenaren erdia izango zuen bizi zen
seme zenaren Domingo Sasiola semeak edo Fernan- artean. Fernandok errota eraiki zuelako, amak bere
do Zubeltzuk ez zuten gozamenik eta parterik izan- partea ordaindu egingo zion Fernandori.
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Zubeltzuko etxeak egingo zituen Itziarko elizan
Madalena Zubeltzuren eta han hobiratuta zegoen
senar Joan Lopez Sasiolako batxiler zenaren hiletak
eta elizkizunak. Madalenaren seme Antonio Sasiola
zenagatik Domingo Sasiola bilobak izan zitzakeen
eskubideei zegokiona ere arautu zuten arbitroek
epaian.
Zubeltzuko etxeak zituen ganaduak erdi bana
izango ziren Fernandorentzat eta Madalenarentzat
hau bizi zen artean, baina Madalenak 4 behi bereak
izango zituen, beste inoren parterik gabe. Zubeltzuko dorretxean Joan Lopez batxilerrak utzitako diruak Madalenarentzat izango ziren. Zubeltzuzar baserriko errentak Madalena eta Fernandorentzat erdi
bana izango ziren.

2.1.12. Blas Artazubiagaren kontratu eta
agiriak
2.1.12.1. Blas Artazubiagaren obligazio-agiriak

- 1543-III-27an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiolaren aurrean debar hauek azaldu ziren: Martin IbiaEzenarro, Joan Perez Areitzagakoa, Santuru Erreten,
Martin Usarraga, Joan Armendia eta Joan Zugasti.
Obligazio-agiria eman zioten Zestoako Blas Artazubiagari, hurrengo Eguberrietan, urte amaierarako,
204 dukat ordaintzeko konpromisoaz. Hain zuzen
Blasek diru haien balioa kintal burdinatan eman zien
zordunei.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Bartolome
Joan Lopez batxilerrak eta honen aita Jofre Ibañez Mendia, eta Debako Grazian Elgoibar?.
Sasiolakoa batxilerrak utzitako arropa eta liburuak
Madalenarentzat izango ziren.
Egun eta leku berean, Santuru Erretenek eta lagunek ahalordea eman zieten Arroako Joan Armendiari,
Arroako baserria, Jofre Ibañezen seme Fernando honek Blas Artazubiagarengandik diruak eta egun
Sasiolarena zen, eta ez zuten epaian sartu. Zubel- hartan erosi zizkioten burdinak jaso zitzan. Bestalde,
tzun egindako inbentarioaren arabera, agiriak banatu Santuruk eta lagunek ordainagiria eman zieten Nikoegingo zituzten Joan Lopezen eta Fernando anaiaren las Martinez Egiakoari, Maria Perez Potzuetakoari,
artean.
Martin Aranori eta Joan Esnali, 67 dukateko zorra ordaindu egin zietelako.
Fernandok eta Madalenak ordainduko zituzten
Esteban Eztiola eskribauak eta San Joan Perez liLekuko Bartolome Mendia, Fernando Sorazabal
zentziatuak egindako lanak. Epaia egun hartako eta Anton Zugasti izan ziren.
arratsaldean, ilundu eta ordubetera, eman zuten bi
arbitroek, Pedro Oñati fraidea, Anton Sorazabal eta
Egun eta leku berean, Nikolas Martinez Egiakoa,
Domingo Ezenarro ere bertan izanik.
Aizarnazabalgo Joan Esnal gaztea, Martin Arano eta
honen emazte Maria Perez Potzuetakoa elkartu ziren
- 1543-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiolak Fer- eskribauaren aurrean. Obligazio-agiria eman zieten
nando Zubeltzuri eta Joan Lopez Sasiolakoari epaia- Santuru Erreteni, Joan Armendiari eta hauen laguren berri eman zien, Arroako Joan Zugasti eta Zes- nei, 78 dukat hurrengo Eguberrietarako ordaintzeko
toako Anton Arretxeren aurrean.
konpromisoa hartuz. Martin Arano eta Maria Perez
Potzuetakoa emaztea Arrubia etxean bizi ziren, Irae- 1543-XI-25ean, Zubeltzutorren, Esteban Eztio- tako burdinolatik gertu.
lak Madalenari epaiak zioena jakinarazi zion. Leku
bakartia zelako gizonik ezean, Klara Zubeltzu eta
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinezen BarTxomena Aresti izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. tolome Mendia morroia, eta Arroako Anton Zugasti
(43-IX) 7] agiria).
eta Grazian Goienetxea.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Joan Esnal gazteak eta Martin Aranok eta emazteak aitortu zutenez, 78,5 dukateko zorrean Nikolas
Martinez Egiakoak ez zuen parterik. Joan Esnalek
64,5 dukat hartu zituen, eta senar-emazteek 14 dukat.
Beraz, hiru zordunek konpromisoa hartu zuten Nikolas Martinez obligazio hartatik onik ateratzeko. Ondasunak hipotekatu egin zituzten horretarako (ikus
[XVI. m. (43-III) 39] agiria).

Debako partean. Maileguz 4 kintal burdina pletinaren
balioa dirutan hartu zion Blas Artazubiaga eskribauari, eta zorra 20 egunen buruan ordainduko zion, kintalak Iraetako burdinolan emanda.

- 1543-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Arroako Joan Etxenagusia eta Zestoako Martin Arano
(Iraetako Arrubia etxean bizi zena), eta, bestetik, Blas
Artazubiaga eskribaua. Blasek beste biei 36 kintal
burdina pletinaren balioa dirutan maileguz eman zien,
eta Joanek eta Martinek zorra hilabete barru ordainduko zioten burdinak Beduan emanda.

- 1543-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta
Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua azaldu ziren.
Mateok Blasi obligazio-agiria eman zion, 11 kintal
burdina pletinaren balioa maileguz hartu ziolako, eta
zorra hurrengo Egubierrietan ordainduko zion, Oikiako errenterian, bertako Igartzako burdinolan (Zarauzko jaunarenean) landutako 11 kintalak emanda.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton
Arretxe eta Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, eta
Arroako Frantzisko Baltzola (ikus [XVI. m. (43-V)
9] agiria).

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
apaiza, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Domin- Urbieta apaiza, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin
Ezenarro (ikus [XVI. m. (43-V) 34] agiria).
go Arrona (ikus [XVI. m. (43-IV) 29] agiria).
- 1543-VI-20an, Zestoako errebalean, hauek elkar- 1543-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiolaren ondora Martin Arano eta Blas Artazubiaga hurbildu ziren. tu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean: batetik,
Martin Arano zestoarra Iraetako jaunak bere burdino- Esteban Urkitza (Oikiako burdinolako mazolaria),
laren ondoan zuen Arrubia izeneko etxean bizi zen, Joan Sarasola eta Domingo Olaskoaga zumaiarrak,

2.29. irudia.
aizarnazabalgo enbil
baserria.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Zumaiarrek
Blasi dirua maileguz hartu zioten, eta zorra hurrengo Blas Artazubiagak ordainagiria eman zien Joan EtxeEguberrietan ordainduko zioten 7 kintal burdina ple- nagusiari eta Martin Arano “Motza” goitizenekoari.
1543-IV-29an obligazio-agiria eman zioten Blasi 36
tinatan Oikiako errenterian emanda.
kintal burdina ordaintzeko, eta zor hura ordaindu egin
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: ziotelako, ordainagiria eman zien. Bi zordunen besZestoako Fernando Amilibia eta Fernando Edarritza- te obligazio-agiriek indarrean jarraituko zuten (ikus
[XVI. m. (43-VII) 6] agiria).
ga, eta Aizarnazabalgo Joan Esnal.
Jarraian, Zumaiako Gartzia Agirrek eta Azpeitiko
Esteban Erkiziak Blas Artazubiagari obligazio-agiria
eman zioten. 5 kintal burdina pletinatan Oikiako errenterian emango zizkioten hurrengo Eguberrietan. Lekuko
Joan Pagino eta Anton Arretxe zestoarrak izan ziren.

- 1543-VII-30an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Saiazko Nikolas Urozperoeta eta
Joan Lertxundi agertu ziren. Lehenago Zestoako Blas
Artazubiagak Beduako errenterian 26 dukat eta 2
errealen balioko burdinak eman zizkien, eta zor hura
bi aiarrek zestoarrari hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten.

Ondoren, Gartzia Agirrek zor osoa berea zela aitortu zuen, eta konpromisoa hartu zuen Esteban ErkiObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zia obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m.
Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta
(43-VI) 25] agiria).
Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (43-VII) 25] agiria).
- 1543-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta Blas 2.1.12.2. Blas Artazubiagaren ordainagiri,
Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Blasek Mateori kontratu eta ahalordeak
4 kintal burdina pletinaren balioa dirutan maileguz
eman zion, eta Mateok zorra Oikiako Igartzako bur- - 1543-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaredinolan landutako burdinak hurrengo Eguberrietan kin Blas Artazubiaga eskribaua eta Kristobal Artzubiaga eskribaua aurkeztu ziren. Katalina Baltzolari
emanda ordainduko zion.
(Martin Artzubiagaren alargunari) lehenago Blasek
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizal- ordaindu zion Kristobalek eta honen ama Maria Perez
de, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Kristobal Altzolaraskoak egindako 30 dukateko zorra. Geroztik Kristobalek emazte Graziana Zabalaren bidez 27
Indo (ikus [XVI. m. (43-VII) 2] agiria).
dukat eman zizkion Blasi, eta egun hartan baita azken
- 1543-VII-12an, Iraetako burdinolan, Esteban Ez- 3 dukatak ere.
tiola eskribauaren aurrean hiru hauek agertu ziren:
Kristobal Artzubiagak Blasi Martin Gabiriak eginArroako Joan Etxenagusia, Nikolas Garate mazolari elgoibartarra eta Iraetako Arrubia etxean bizi zen dako 4 dukat eta 21 txanponeko beste zor bat ere orMartin Arano. Hirurek Blas Artazubiagari maileguz daindu zion, eta honek hari bi zorren ordainagiriak
46 kintal burdina pletinaren balioa hartu zioten, eta eman zizkion. Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañzorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zio- eta apaiza, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Fernando
Olazabal medikua.
ten kintal burdinak emanda.
Jarraian, leku berean, Grazia Zubiaurre alargunak
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas Azkona morroia eta Frantzisko 5 dukateko ordainagiria eman zion Kristobal Artzubiagari; izan ere, zor hura Domingo Zabala zenak
Enparan.
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2.30. irudia. arroako
Zugastiaundi.

(Kristobalen aitaginarrebak) egin zion Grazia Zubiau- Astigarreta. 6 urteko errenta aldia 1539-IX-1ean hasi
rreri, eta Graziana Zabalaren bidez Kristobalek zorra zen, eta urtero maizterrak ordaindu beharreko errenta
6 dukat eta 8 errealekoa zen.
ordaindu egin zion Grazia Zubiaurreri.
Blasek emanda Joan maizterrak ganadu hauek jaso
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza,
Anton Arretxe (gaztea) eta Domingo Arrona (ikus zituen: 8 behi buru (4 behi, 2 urteko 3 zekor eta urtebeteko txahala), 2 idi, 14 ahuntz, 4 antxume, 7 ardi, 4
[XVI. m. (43-II) 5] agiria).
arkume eta aharia, 5 txerri eta txerrikume bat.
- 1543-II-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGanadu hura Joan Lopez Leitzaolakoak, Pedro
bauaren aurrean Blas Artazubiaga eskribaua agertu
zen. Blas, hain zuzen, Debako Anton Sasiola adin- Goinatik eta Joan Martinez Akoakoak ikertu eta bagabearen zaintzaile ere bazen, epaileak ahalmen hori lioetsi zuten. Idi pareak 11 dukat balio zuen, behiek
emanda. Blasek ahalordea eman zien Debako Migel 25 dukat balio zuten, txerriek 5,5, dukat, ahuntzek 54
Igartzari, Joan Zugastiri eta San Joan Arriolari, De- erreal eta ardiek 30 erreal. Hau da, guztira 49 dukat
bako Martin Espillaren eskariz Debako alkateak zen- eta 1,5 erreal balio zuten ganaduek.
bait ondasun exekutatzeko emandako aginduari aurka
Horik at, Joan Astigarretak Blasi 8 dukat maileguz
egin ziezaioten.
hartu zizkion. Beraz, ganaduen eta maileguaren zorra
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: 57 dukat eta 1,5 errealekoa zen. Kopuru hori ordaindu
Domingo Arrona, Pedro Akoa eta Frantzisko Altzola- behar zion Joanek Blasi 1545eko irailaren hasieran.
rats (ikus [XVI. m. (43-II) 22] agiria).
Joanek lehen lau urteko errentagatik 26 dukat eta
- 1543-VII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 10 erreal ordaindu behar zizkion. Horietako 5 dukat
bauak Arraga baserria 6 urterako errentan emateko Joanek eman zizkion dirutan, eta Debako Martin Eskontratua idatzi zuen. (Arraga baserria seguruenik pillari ere bai (Blasek aginduta, honen iloba Anton SaItziarko Arriolakoa izango da). Nagusia Zestoako siolak Martini zorra egin ziolako) beste 8 dukat. BeBlas Artazubiaga eskribaua zen, eta maizterra Joan raz, ganaduen eta maileguaren kontuaz gain, Joanek
- 111 -

iX Zestoa XVi. Mendean (1542-1543)

Blasi errentagatik 13 dukat eta 10 erreal zor zizkion.
Zor osoa , berriz, 71 dukat eta erreal erdikoa zen. 13
dukat eta 10 erreal, Joanek Blasi, honek eskatutakoan
ordainduko zizkion, eta 57 dukat eta 1,5 erreal errenta
aldia amaitzen zenean.

Ezkontideak legezko seme-alabarik gabe (edo
seme-alabak izanda hauek testamentua egin gabe)
hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasunak eta
irabazien erdiak Mariaren jatorrizko enborrera itzuliko ziren, eta gauza bera Joan Belauntzaren ondasunekin.

Joan Astigarretak baserria eta bertako ondasunak
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Feregoera onean itzuliko zituen errenta aldia amaitzen
zenean. Fruta-arbolen emaitzak maizterrarentzat nando Olazabal medikua, Domingo Arrona, Migel
izango ziren, baina zuhaitzik ezingo zuen moztu na- Artazubiaga eta Antonio Lizarrarats bikarioa (ikus
gusiaren baimenik gabe. Su-egurra eta hesiak egiteko [XVI. m. (43-IX) 4] agiria).
egurra baino ezingo zuen hartu.
- 1543-X-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKontratuan lekuko hauek izan ziren: Itziarko Mar- bauaren aurrean Tolosako Joan Belauntza maisua eta
tin Artzuriaga, Pedro Eskoriatza-Agirre eta Fernando Zestoako Maria Idiakaitz emaztea agertu ziren. Bien
ezkontza-kontratuan aginduta bezala, Mariak zilaZubeltzu (ikus [XVI. m. (43-VII) 1] agiria).
rrezko katilua eta 3 ohe oso eman zituen. Hain zuzen
- 1543-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- oheak bezperan, igandez, eraman zituzten Tolosara.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Fernando
Ezkontza-kontratuan zehaztutakotik kanpo MaOlazabal medikua eta emazte Marina Larretxe, eta,
bestetik, Blas Artazubiaga. Blasek senar-emazteei le- riak 6 burruntzi, 2 pitxer, eztainuzko platerak, etab.
henago egindako zor baten laugarren epeari zegokio- ere eman zituen. Senarrak guztiaren ordainagiria
na (10 dukat) ordaindu zien, eta hauek hari ordainagi- eman zion, lekuko hauek izanik: Tolosako Migel
ria eman zioten, lekuko hauek izanik: Joan Fernandez Elarmora eta Zestoako Anton Arretxe eta Domingo
Olazabalgoa, Joanes Ibañeta apaiza eta Anton Arretxe Artazubiaga.
gaztea (ikus [XVI. m. (43-XII) 16] agiria).
Jarraian, Maria Idiakaitzek ahalordea eman zien
Domingo Gorosarriri, Martin Otxoa Ermukoari eta
2.1.13. Zestoako ezkontzak
Domingo Artazubiagari. Mariak auzia zuen Gregorio
Elizalderekin, emaztearekin eta amaginarrebarekin, 6
2.1.13.1. Joan Belauntza eta Maria Ibiakaitzen
kintal burdinako zorra ordaintzen ez ziotelako. Horreezkontza
gatik ondasunak exekutatu egin zizkien, eta ahalor- 1543-IX-4an, Zestoan, bertako bikario Antonio Li- dea zutenek ordezkatuko zuten Maria Idiakaitz auzian
zarraratsek Tolosako Joan Belauntza maisua eta Zes- (ikus [XVI. m. (43-X) 2] agiria).
toako Maria Ibiakaitz ezkondu zituen, Esteban Eztiola
eskribaua bertan izanik. Maria Ibiakaitz, hain zuzen, 2.1.13.2. Pedro Eskoriatza-Agirre eta Katalina
Martin Akoaren eta emazte Domenja Ibiakaitzen ala- Arretxeren ezkontza
ba zen.
- 1543-XII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
Mariak bere dote gisa ezkontzara 60 dukat eka- ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Pedro Eskorriko zituen: 26 dukat egun hartan, eta beste 36 dukat riatza-Agirre harakina zen, Leintz bailarako Eskoriahurrengo Eguberrietan. Horrez gain Maria Ibiakai- tzakoa (Joan eta Mariaren semea). Emaztea, berriz,
tzek marko bat pisuko zilarrezko katilua, 3 ohe oso Katalina Arretxe zestoarra zen (Domingo Arretxe zenaren eta Maria Martinez Ipintzakoaren alaba).
eta bere arropak ekarri zituen.
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2.31. irudia. arretxeko
portalea.

Senar-emazteak Zestoako Antonio Lizarrarats
bikarioak ezkondu zituen. Maria Martinez amak Katalina alabari dote gisa 40 dukat, 2 ohe oso, 4 mahaizapi eta arropak agindu zizkion. Ohe, zapi eta arropak
berehala eman zizkion. 23 dukat eta 2 erreal ere Pedrok eskatutakoan emango zizkion, eta gainerakoa bi
urte barru.
Horrenbestez Katalina Arretxek bere seniparteagatik ez zuen beste ezer eskatuko. Hala ere, ezkontza
legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo semealabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, dotean
emandako ondasunak eta ezkontza aldiko irabazien
erdiak jatorrizko enborrera itzuliko ziren.
Jarraian Katalina Arretxek uko egin zion seniparteari ahizpa Ana Arretxeren alde, hau da, Joan
Martinez Legardakoaren emaztearen alde. Katalinak
lehenago ere uko egin zien bere eskubideei Anaren
alde, Zarauzko erroldako Joan Martinez Amilibikoa
eskribauaren aurrean. Gainera zin egin zuen agirian
agindutakoa bete egingo zuela.

- 1543-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina,
emazte Katalina Arretxe eta Joan Legarda elkartu ziren. Hilaren 8an egindako ezkontza-kontratuan, Maria Martinez Ipintzakoak alaba Katalinari 40 dukateko dotea agindu zion, eta egun hartan Joan Legarda
suiharen bidez lehen epeari zegozkion 23 dukat eta 2
errealak ordaindu zizkion.
Beraz, senar-emazteek ordainagiria eman zioten Maria Martinezi, eta honek gero Joan Legardari emango zion ordainagiria. Lekuko Anton Arretxe,
Martin Otxoa Ermukoa eta Arroako Martin Areitzaga
izan ziren.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Joan Legardak ordainagiria eman zion
Pedro harakinari; izan ere, honek hari lehenago egindako urrezko 4 koroako zorra ordaindu egin baitzion
(ikus [XVI. m. (43-XII) 13] agiria).
2.1.14. Fernando Olazabal medikuaren tratu eta
agiriak

Lekuko honako hauek izan ziren: Errezilgo Martin
- 1543-III-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriArruti eta Domingo Arruti, eta Zestoako Frantzisko
Enparan eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-XII) bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren; batetik Domingo
Aranguren azpeitiarra (Lasaon, Azpeitiko parteko Ga6] agiria).
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Joan Etxegarai aurkeztu ziren. Korrejidorearen aginduz, Aizarnako Etxegarai baserriaren jabetza Fernando Olazabalek eskuratu zuen, eta egun hartan errentan
eman zion urtebeterako San Joan Etxegarairi. 4 anega ordainduko zion San Joanek errenta gisa hurrengo
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton abuztuko Andre Mariaren egunean.
Arretxe gaztea, Domingo Arrona eta Migel Zubeltzu
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Esko(ikus [XVI. m. (43-III) 35] agiria).
riatza-Agirre harakina eta Aiako Joanes Muntxaka
- 1543-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (ikus [XVI. m. (43-VI) 9] agiria).
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Do- 1543-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrimingo Aranburu elkartu ziren. Fernandok Aizarnako
Aranburu etxea eta ondasunak bereganatu egin zituen bauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak
Martin Diaz Mirubikoaren bidez, eta bertako Domin- obligazio-agiria eman zion Fernando Olazabal medikuago Aranburuk, emazteak eta lagunek jabetza galdu ri. Maileguz 5 dukat hartu zizkion harakinak medikuari,
egin zuten. Domingok eskatuta, Fernando medikuak eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Aranburu etxea eta ondasunak errentan eman zizkion
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Frantzisurtebeterako. Errenta gisa 4 anega gari ordaindu beharko zizkion Domingok hurrengo abuztuko Andre ko Artiga, Kristobal Indo, Martin Arzallus eta Anton
Arretxe (ikus [XVI. m. (43-VI) 37] agiria).
Mariaren egunean.
llari baserrian beizi zena), eta, bestetik, Zestoako Fernando Olazabal medikua (Gallari baserriaren jabea).
Domingok Fernandori obligazio-agiria eman zion, 10
dukat urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoaz.

- 1543-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
Pedro Eskoriatza-Agirre harakina Kristobal Indo bauaren aurrean Azpeitiko Domingo Aranguren azaldu
zen, Fernando Olazabal medikuaren Gallaintxipia (ora(ikus [XVI. m. (43-VI) 7] agiria).
ingo Gallaritxo) baserrian maizter zegoena. Fernando
- 1543-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- nagusiak lehenago maileguz 3 dukat eman zizkion, eta
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta San Domingok zorra urtebete barru ordainduko zion.

2.32. irudia. aizarnako
etxegarai.

- 114 -

(1543)
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin OnObligazio-agirian lekuko Joan Legarda, Domingo
Garratza eta Anton Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus dalde gaztea, Anton Arretxe gaztea eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (43-V) 6] agiria).
[XVI. m. (43-VIII) 1] agiria).
- 1543-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Lizarraraskoak (Blas
Lasaoren alargunak) obligazio-agiria eman zion Fernando Olazabal medikuari. Honek alargunari maileguz 20 dukat eman zizkion, eta Maria Perezek zorra
urtebete barru ordainduko zion Fernandori.
Lekuko Migel Artazubiaga, Joanes Ibañeta eta Anton Arretxe gaztea izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XII)
20] agiria).

2.1.15. Domenja Akoabarrenaren agiriak
- 1543-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua agertu
ziren. Egun hartara arte Domenjak eta senar Martin
Ibañez Zubiaurrekoa zenak Domingorekin izandako
tratuen kontuak egin zituzten. Domingok beste biei
zorrak harri eta karezko lanak eginda, eta karea eta dirua emanda ordaindu zizkien, baina 7 dukateko zorra
geratu zitzaion.

- 1543-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Zumaiako
Joan Amezketa harakina azaldu ziren. Domenja Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta semealaba adingabeen tutore ere bai.
Joan Amezketak lehenago Domenjari 16 dukateko
zorra egin zion, baina egun hartan zorra ordaindu ziolako, ordainagiria eman zion. Lekuko honako zestoar
hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre harakina,
Pedro Akoa eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI.
m. (43-V) 12] agiria).
- 1543-VI-14an, Zestoan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Elgoibarko Martin Ermua errementaria eta Zestoako Domenja Akoabarrena elkartu ziren.
Martinek lehenago 8 dukateko zorra egin zion Domenjaren Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zenari,
baina gero zor osoa ordaindu zuen. 6 dukat Domenjaren seme Frantzisko Zubiaurreri eman zizkion, eta 2
dukat Domenjari berari.

Ondorioz, Domenjak ordainagiria eman zion MarGainerakoaren ordainagiria eman zion Domenjak tini, lekuko hauek bertan izanik: Domingo Etxauze(bere eta bere seme adingabeen izenean) Domingori, lin, Domingo Lizarrarats aita eta Domingo Ezenarro
lekuko zestoar hauek izanik: Migel Artazubiaga, An- (ikus [XVI. m. (43-VI) 19] agiria).
ton Arretxe eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
Egun berean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(43-IV) 27] agiria).
bauaren aurrean Joan Joaristi? eta Domenja Akoaba- 1543-V-3an, Zumaian, Esteban Eztiola eskribaua- rrena zestoarra azaldu ziren. Joanek Domenjari lehenren aurrean Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañez dik 8,5 dukat zor zizkion, eta zorra ordaindu ziolako,
Zubiaurrekoaren alargunak) ordainagiria eman zien Domenjak ordainagiria eman zion. Lekuko Antonio
Joan Lopez Zelaikoa zenari eta honen seme Joan Ze- Lizarrarats, Domingo Etxauzelin eta Domingo Ezenlaia “Beltza”ri, 38 dukateko zorra ordaindu egin zio- arro izan ziren.
telako. Lehenbizi Domenjak 14 dukat kobratu zituen
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Lopeitza Zelaiak emanda. Gero Frantzisko Zubiaurre
semeak Joan Akoaren bidez beste 12 dukat kobratu bertan izanik, Domenja Akoabarrenak ordainagiria
zizkien zelaiatarrei, eta azken 12 dukatak egun hartan eman zion Elgoibarko Joan Martinez Marigortakoari.
jaso zituen Lopeitza Zelaiak (Joan Lopez Zelaikoaren Elgoibartarrak Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoari 8 dukat eta 2 errealeko zorra egin zion,
alargunak) emanda.
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2.33. irudia.
akoabarrena.

eta gero zor hura Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre semeari aitortu zion.

bere seme-alaben (Frantzisko Zubiaurre, Martin Zubiaurre eta Grazia Zubiaurreren) tutore eta zaintzaile
gisa ere aurkeztu zen.

Dena den, Joan Martinez Marigortakoak lehenbizi
6 dukat eta bi erreal Frantziskoren hartzekodun Joan
Azkarate elgoibartarrari ordaindu zizkion, eta gero
azken 2 dukatak Domenja Akoabarrena amari. Ondorioz, Domenjak zor osoaren ordainagiria eman zion
Joan Martinezi (ikus [XVI. m. (43-VI) 20] agiria).

Elgoibartarrak zestoarrari 8 dukateko zorra ordaindu zion, eta Domenjak ordainagiria eman zion Joan
Martinezi. Lekuko Anton Arretxe, Pedro EskoriatzaAgirre eta Joan Pagino zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (43-X) 3] agiria).

- 1543-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Ibañez Zubiaurrekoaren Domenja Akoabarrena alarguna aurkeztu zen. Bere senar
zenaren ordezkari eta seme-alaben tutore eta zaintzaile gisa ere agertu zen. Ahalordea eman zion Joan
Ibañez Zubiaurrekoa semeari, Azpeitiko Domingo
Arantzaetari? eta honen fidatzaileei egin zieten zorra
kobra ziezaien.

- 1543-XI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Elgoibarko Joan Martinez Marigortakoa eta Martin Ibañez Zubiaurrekoaren Domenja
Akoabarrena alarguna agertu ziren. Joan Martinezek
Domenjaren seme Frantzisko Zubiaurreri lehenago 8
dukateko zorra egin zion. Harrezkero zorraren zati bat
Frantziskori berari eta beste batzuei ordaindu zien, eta
egun hartan azken zatia Domenja amari eman zion.

Domenjak ordainagiria eman zion elgoibartarrari,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Joan Pagino eta Gregorio Elizalde (ikus eta bermatu egin zion hari ordaindutakoa Frantziskok
edo beste inork ez ziola berriz eskatuko. Lekuko An[XVI. m. (43-VI) 35] agiria).
ton Arretxe, Joan Martingo Itziar eta Esteban Eztiola
- 1543-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- gaztea izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XI) 15] agiria).
ren aurrean Zestoako Domenja Akoabarrena (Martin
- 1543-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriIbañez Zubiaurrekoaren alarguna) eta Elgoibarko
Joan Martinez Marigortakoa aurkeztu ziren. Domenja bauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Azpei- 116 -
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tiko Joan Larrar agertu ziren. Domenja, hain zuzen,
Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta bien
seme-alaben tutore ere bai. Joan Larrar azpeitiarrak
senar-emazteei lehenago egindako 7,5 dukateko zorra
ordaindu egin zuen, eta Domenjak ordainagiria eman
zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarraras bikarioa, Joan Zubiaurre eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (43-XII) 8] agiria).

2.1.16. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuaren agiriak
- 1543-V-14an, Aizarnan, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua azaldu zen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Zumaiako hiribilduak auzia zuen
Oikiako eta Aizarnazabalgo biztanleekin; izan ere,
“frantseei” aurka egiteko eta hiribildua defendatzeko artillerian, bolbora erosten eta zaintzailearentzako
etxola eraikitzen gastuak egin zituzten. Ondorioz, 20
dukat eta zenbait marai eskatzen zizkieten Oikiakoei
eta Aizarnazabalgoei. (Ez da ahaztu behar 1542. urtean “frantsesek” Hondarribia mendean hartu zutela).
Auzia ebazteko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua arbitro izendatu zuten, eta honek Aizarnan,
aipaturiko egunean, goizeko 8etan epaia eman zuen.
Zumaiako hiri-gutuna, Joan Martinez Gesalagakoa arbitroaren epaia eta beste zenbait agiri irakurri ondoren,
Oikiakoak eta Aizarnazabalgoak (Saiazkoak) kondenatu egin zituen aipaturiko dukatak ordaintzera. Hiribildukoek beren arrazoiak ongi frogatu zituztela zioen.

nagusiari) eta Joan Fernandez Arbestaingoari (Joan
Gontzalez Zumaiakoa alkatearen ordezkoari). Lekuko Domingo Amilibia eta Joan Perez Mantzizidorkoa izan ziren (ikus [XVI. m. (43-V) 11] agiria).
- 1543-VII-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zarauzko Pedro Etxebeste eta San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua aurkeztu ziren. Lizentziatuaren Saroeberri baserrian Migel Artazubiaga zegoen maizter, eta nagusiari dirua eta gariak
zor zizkion. Pedro Etxebestek Migelen zorraren zati
bat (5 dukatekoa) hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
obligazio-agiria eman zion lizentziatuari.
Agirian lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa, Martin Arano “Motza” goitizenekoa eta Anton Sorazabal
(lizentziatuaren morroia) zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (43-VII) 23] agiria).
- 1543-IX-14an, Oikiako Igartza etxearen aurrean,
Getariako Joan Martinez Mantelolakoa eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Joan Ortiz Ganboakoa (Zarauzko jauna), eta, bestetik, Altzolarats
jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa.

Biek ziotenez, 1540-VIII-12an, ostegunez, Aiako
Urdanetako eta Altzolako lurrak bereizten zituzten
mugarriak ikuskatu, eta bi mugarri ipini zituzten. Altzolarasko lurrak Joan Ortizenak ziren, eta Urdanetakoak San Joan Perezenak. Han ibili ziren ikuskatzen
honako hauek: Joan Otaegi, Joan Altzola (Albizuriko
maizterra), Martin Akoa, Domingo Lizasoeta, Migel
Arbitroak epaia eman zuenean lekuko hauek izan Agineta, Domingo Legarda eta beste zenbait.
ziren: Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoArlotarriagan mugarri handia ipini zuten. Gururea, Bartolome Etxabe eta Pedro Iribarrena.
tze-marka zeukan haitz handia zen. Beste mugarria,
Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiolak epaiaren txikiagoa, erreka ondoan ipini zuten, Arlotarriagako
berri Domingo Amilibiari eman zion, hau da, Saiaz baratzea baino beherago. Han zehaztu zituzten Altzoeta Oikiako zinegotzi nagusiari. Pedro Eskoriatza- larats, Urdaneta, Altzola, Laurgain eta Zaltobietaren
arteko mugak.
Agirre eta Anton Arretxe gaztea izan ziren lekuko.
Mugarrien eta mugen zehaztasun haiek denak ida- 1543-V-15ean, Arroako Iraon, Esteban Eztiolak
epaiaren berri zumaiar hauei eman zien: Joan Fer- tzita jaso zituen Joan Martinez Mantelolakoak Oikian,
nandez Dorrekoari (Zumaiako hiribilduko zinegotzi lekuko hauek izanik: Zumaiako Joan Martinez Etxa- 117 -
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2.34. irudia. aiako
altzolako apaizetxe.

bekoa, eta Zestoako Bartolome Txiriboga eta Anton prezio osoa ordaindu zion. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman zioten. Lekuko hauek izan ziren: Anton
Sorazabal (ikus [XVI. m. (43-IX) 5] agiria).
Sorazabal (lizentziatuaren morroia), Aiako Joan Az- 1543-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- piazu eta Arroako Joan Areitzaga.
bauaren aurrean Urdanetako Maiagan maizter zeuJarraian, leku berean, San Joan Perez lizentziatuak
den Domingo Lizasoeta eta emazte Katalina Indo,
eta Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- eta Domingo hargin-maisuak kontuak egin zituzten,
tziatua agertu ziren. Katalina Indok auzia zuen anaia Urdanetako elizaren ondoan eraikitzen ari zen etxeMartin Indorekin eta hartzekodunekin bere senipar- hormei buruz. Ordura arte Domingori lizentziatuak
teagatik, eta lizentziatuak abokatu-lanak egin zizkien hauek eman zizkion epeka: 7 anega gari (1 anega =
Doimingori eta Katalinari. Ondorioz, hauek 6 duka- 7,5 erreal x 7 = 52,5 erreal), gehi 12 dukat (1542-IX3ko agiriaren arabera), eta gehi 10 dukat eta 3 erreal.
ten ordainagiria eman zioten.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Fernanez Olazabalgoa eta Martin Indo (Katalinaren anaiak), eta Martin Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (43-IX) 18] agiria).

Domingo hargin-maisuak, berriz, 3 dukat ordaindu zituen Urdanetako elizak Azpeitiko sarrailagileari
egindako zorragatik. Beraz, batezbeste guztira Domingok 24 dukat ken 1,5 erreal zeuzkan kobratuta.
Horiez gain, San Joan Perezek Domingori hain zuzen Martin Aranori 1.350 marai kobratzeko eskubidea
eman zion. Diru harekin kontratuan zehaztutako lan
guztiak egin eta amaituko zituen.

- 1543-XI-1ean, Zestoan, Altzolarats dorretxean,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua elkartu
ziren. 1542-II-13an, Esteban Eztiolaren bidez, harginOndoren, leku berean, San Joan Perez lizentziamaisuak obligazio-agiria eman zion lizentziatuari katuak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenrea egiteko.
duko Beltran Arizmendi, Joan Heredia, Joan MarKarea, hain zuzen Urdanetako Maiaga etxearen tinez Untzetakoa, Pedro Zabala eta Anton Migelez
inguruko karobian egina zegoen, eta lizentziatuak Elorregikoa prokuradoreei. Aiako Domingo Ostolatza
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aita-semeek, Santuru Larranumek?, Migel Legarrolak
eta Domingo Zinkunegik zorra egin zioten San Joan
Perezi, eta ahalordea zutenak saiatuko ziren zor hura
lizentziatuarentzat kobratzen. Zordunak auzitara eraman eta ondasunak exekutatzeko ahalmena zuten.
Lekuko hauek izan ziren: Bernalt Aldalur, eta lizentziatuaren morroi Anton Sorazabal eta Joan Uhegun (ikus [XVI. m. (43-XII) 1] agiria).
2.1.16.1. Altzolarats jauregiko burdinolaren
errentamendu-kontratua
- 1543-IX-8an, Zestoako Amilibian, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta, bestetik,
Aiako Martin Egia olagizona. San Joan Perezek Altzolarats jauregiko burdinola 8 urterako errentan eman
zion Martin Egiari, eta errenta aldia 1544. urteko
ekain-eko San Joan egunean hasiko zen.

Zortzi urteko errenta aldia amaitzen zenean, Martinek dena hartutakoan bezain egoera onean itzuli
beharko zuen. Martinek urtero Eguberrietan ohiko
kapoiak emango zizkion nagusiari. Gainera Martinek
etxerako behar zuen alearen irina Altzolarats jauregiko
errotetan ehoko zuen. Bestalde, urtero 36 kintal burdina emango zizkion errenta gisa Pazko garizumakoan.
San Joan Perezek Martini burdinolako ubideaz azpiko intxaurrondoen eta ubideaz goiko gaztainondoen
fruitua utzi zion. Errenta aldia hasi ondoren burdinolaren gailurra San Joan Perez nagusiak zutik mantenduko zuen. Lanerako moduan mantenduko zituen
presa, ubidea, aldaparoak, gabi-ardatza eta hauspoardatza, gabia, boga, ingudea, etab. Atal hauetakoren
bat adituen iritziz kendu eta berria ipini behar bazen,
San Joan nagusiak ordainduko zuen, eta konponketa
egin behar bazen, Martinen kontu izango zen.

San Joan Perezek urtero Martini Altzolarats jauregiaren basoetan 400 karga ikatz egiteko egurra eskaiSan Joanek Martini burdinola bere presa, ubide, niko zion, eta karga ikatzagatik 3 txanpon kobratuko
aldaparo, gurpil eta gainerako tresneriarekin burdi- zizkion. Mendi haietan zeuden haritz, gaztainondo,
na lantzeko moduan emango zion. Burdinola ondoko lizar eta fruta-arbolak ez ziren moztuko edo lepatuko
Olaetxea ere errentan eman zion, bertan Martin fa- San Joan Perez nagusiak nahi ez bazuen. Zuhaitzak
miliarekin bizi zedin. Burdinolan hauspoak Martinek iraila eta otsaila bitartean lepatuko ziren, horretarako
nagusiaren baimena bazegoen.
bereak ipini beharko zituen.

2.35. irudia. altzolarats
jauregiaren aurriak.
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Ura erabiltzeko burdinolak lehentasuna zuen erro- izan ziren: Zestoako Anton Sorazabal (lizentziatuataren aurrean. Gainera San Joan nagusiak urtero bi ren morroia), eta Saiazko Migel Aginaga eta Migel
astez bere burdinolan “burdin erdira” deitutako eran Amas.
burdina landu ahal izango zuen.
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren bidez,
San Joan Perezek Martin Egiari 350 dukat maile- Martin Egiak ahalordea eman zien Maria Dominguz emango zizkion burdinola hornitzeko. Zati bat gez Aialdekoa emazteari eta Aiako Martin Altzururi.
1544. urteko abuztuan emango zion, eta gainerakoa Hauek ahalmena izango zuten San Joan Perez lizen1544. urteko urrian. Martinek mailegu hura errenta tziatuari eta Maria Perez Arronakoa emazteari dirua
aldiko azken urtean (15552. urtean) Pazko garizu- maileguz hartzeko, eta burdin mea, ikatza, etab. erosmakoan itzuliko zion. Horretarako 8 urteetan egingo teko, edo zordunak auzitara eramateko.
zituen burdinak eta lehengaiak hipotekatu egin zituen;
Honako zestoar hauek izan ziren lekuko: San Joan
baita Aiako Aialdeaundi etxea bere ondasunekin ere.
Perez lizentziatua, Anton Sorazabal morroia eta AnMartin Egia 8 urteko errenta aldia amaitu baino ton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-IX) 22] agiria).
lehen hiltzen bazen, oinordekoek burdinola, tresneria
eta gainerako guztia itzuliko zioten nagusiari, 8 urte- 2.1.17. Fernando Zubeltzuren agiriak
ko errenta aldia amaitu balitz bezala.
- 1543-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez aurrean Arroako Fernando Zubeltzu (Zubeltzu etxeaAkoakoa, Martin Aizpuru (Pagioko maizterra eta Do- ren jabea), eta Azpeitiko Joan Badiola eta Pedro Bamingo Ezenarro mazolaria (ikus [XVI. m. (43-IX) 8] diola anaia aurkeztu ziren. Fernandok Joani mandar
agiria).
nabar iluna saldu zion, Pedro Badiola fidatzaile izanik. 25 dukateko prezioa zuen, eta une hartan Joanek
- 1543-IX-21ean, Urdanetako eliza ondoan, Este- dukat bat ordaindu zion Fernandori. Beste 24 dukatak
ban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin Egia bi epetan ordainduko zituen Joanek: erdia hurrengo
olagizona eta Maria Domingez Aialdekoa emaztea Pazko garizumakoan eta beste erdia abuztuko Andre
aurkeztu ziren. Martinek 13 egun lehenago agiria Mariaren egunean.
egin zuen Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuarekin Altzolarats jauregiko burdinola 8 urLekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiterako errentan hartzeko.
ga, Fernando Zubeltzu “Ezkerra” eta Martin Legarda
(ikus [XVI. m. (43-I) 25] agiria).
Martinen emazte Maria Domingezek onartu eta berretsi egin zuen senarrak egindako kontratua, eta bere
- 1543-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriburua ere behartu egin zuen errenta ordaintzera, mai- bauaren aurrean Debako Domingo Ariztondok obligaleguz hartutako diruak itzultzera eta kontratuko gai- zio-agiria eman zion Fernando Zubeltzuri. Lehenago
nerako baldintzak betetzera. Aiako Aialdeaundi etxea Fernandoren aita Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrak
eta gainerako ondasunak berme gisa eskaini zituen, 6 dukat maileguz eman zizkion Domingori, eta beste
eta ez zuen argudiatuko dotean ezkontzara ekarritako 6 dukat Fernandok. Beraz, Domingok Fernandori 12
ondasunak zirelako ezin zirela bahitu.
dukat 9 urte barru ordainduko zizkion.
Maria Domingezek zin egin zuen senarrak sinaAgirian lekuko Zestoako Anton Arretxe, Joan Ertutako errentamendu-kontratuan eta berrespen-agiri nataritz eta Domingo Etorra izan ziren (ikus [XVI. m.
hartan agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko hauek (43-VIII) 4] agiria).
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Egun eta leku berean, Debako Zubeltzuzaharra
baserriaren jabe Fernando Zubeltzuk, Domingo Ariztondo maizter debarrari baserria, bere lur, soro eta ondasunekin, errentan eman zion 9 urterako. Epea hil
hartako Andre Mariaren egunean hasiko zen.
Maizterrak urtero errenta gisa 10 anega gari, 6 anega artatxiki eta 4 anega olo emango zizkion nagusiari:
garia eta oloa abuztuko Andre Mariaren egunean, eta
artatxikia Domu Santu egunean.
Baserrian zeuden ganaduak honela ustiatuko ziren:
behi-aziendaren hiru laurdenak nagusiarenak izango
ziren, eta laurden bat maizterrarenak; eta ardi, ahuntz
eta txerriak erdi bana. Maizterrak bere aipatutako
laurdena eta erdia ganaduen etekinetatik ordainduko
zuen. Domingo Ariztondok behar bezala zaindu eta
haziko zuen baserriko ganadua. Ganadua gobernatzeko gainerako baldintzak lehenago Joan Lopez Sasiolakoa nagusi eta batxiler zenarekin Domingok Joan
Perez Etxezarretakoa eskribauaren bidez egindako
kontratukoak izango ziren.
Domingok Fernandori udan gaztanberak (edo
bestela gaztak) emango zizkion, eta Eguberrietarako
ohiko kapoiak. Baserriko intxaurra eta gaztaina erdi
bana izango zen; baita mizpira, pikoa, udarea, hurra,
ginga, gerezia, etab. ere. Ipintza izeneko sagastiko
sagarra ere bai. Fruta lurreratzea Domingoren kontu
izango zen, eta gero bildu eta pilatzea erdi bana. Hamarrenak eta hasikinak elizari ordaindu ondoren, bi
zati berdin egingo zituzten. Aipatutako sagastian Domingok urtero bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak,
eta urtean behin simaurtuko zituen.

2.36. irudia. itziarko Zozaberro baserria.

aldia beste urtebetez luzatuko zen. Azken urtean baserrian egongo zen simaurra eta lastoa Domingok bertan utzi beharko zuen.
Domingo maizterra ez zen egur, harri edo beste
edozein gairen garraioan ibiliko, eliztarrek eskatuta
noizbehinka laguntzeko ez bazen. Zozaberroko sagastia ez zen errenta-kontratuan sartu.

Fernandok Domingori baserriko soro eta lurrak
ongi hesituta eman zizkion. Fernandok Ipintza izeneko sagastian hesi egokiak ipiniko zituen, eta gero haiek
Domingok mantenduko zituen. Errenta aldia amaitzen
zenean hesiak egoera onean utziko zituen maizterrak.

Fernando nagusiak Zebeltzuzaharra baserriari
goian zurezko solairua eraikiko zion. Baserrian guztira behi-aziendako 24 buru zeuden, 90 buru ardi eta
ahuntz, eta 7 txerri. Domingok bere zatia ordaintzeko
berme gisa, ganadu guztiak hipotekatuta geratu ziren.

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Bestela errenta

Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etorra, Joan Ernataritz eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (43-VIII) 5] agiria).
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- 1543-IX-3an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Arroako Fernando Zubeltzu eta
Azpeitiko Pedro Badiola aurkeztu ziren. Lehenago
Pedro Badiolak eta Joan Badiolak zorra egin zioten,
Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako obligazio-agiriaren arabera. Haren ondorioz Fernando
Zubeltzuk ondasunak exekutatu egin zizkien Pedrori
eta Joani, baina egun hartan Pedrok zorraren zati bat
(11 dukatekoa) ordaindu egin zion Gaztelako errealetan. Fernandok 11 dukat haien ordainagiria eman
zion, baina gainerakoak indarrean jarraitu zuen.

Bertan ziotenez, bere garaian Gipuzkoako Alvar Perez de Navia korrejidoreak epaia eman zuen Joaniko
Arronaren alde eta Marina Arronaren aurka. Joanikori
aitak Zestoako errebalean utzitako etxe, baratze, sagasti, arropa eta abarren seirena eman beharko zioten.
Marina Arronak gora jo zuen, eta auzia Valladolidko Kantzelaritzara heldu zen, Gipuzkoako korrejidoreak emandako epaiaren aurkako arrazoiak azaldu
zituen Marina Arronaren aldeak, eta aldeko arrazoiak
Joanikoren eta ama Maria Arrazolaren aldeak.

Epaileek berretsi egin zuten korrejidoreak emanLekuko hauek izan ziren: Gipuzkoako Alonso Valenzuela merio nagusia, honen morroi Joan Etxaiz eta dako epaia, eta Marina Arronak berriz ere gora jo
Elgoibarko Nikolas Garate (ikus [XVI. m. (43-IX) 2] zuen, auziak berrikuspen mailan jarrai zezan.
agiria).
- 1543-IV-20an, Valladoliden, epaileek beren behin betiko epaia eman zuten, aurrekoa berretsiz eta
2.1.18. Joaniko Arronak eta amak Marina
Marina Arronaren aldea auzi-gastuak ordaintzera
Arronarekin eta ondorengoekin zuen auzia
kondenatuz. 3.432 maraikoak ziren auzi-gastuak.
Zestoako Marina Arronak (Joan Arrona zenaren arre- 1543-V-23an Valladoliden, epaileek agindua bibak), auzia zuen Arroako Maria Arrazolarekin, honek
Joan Arronarekin ezkontzaz kanpo izandako Joaniko dali zuten epaia bete zezaten eta Marinaren aldeak
Arrona semeari buruz (ikus [XVI. m. (40-IV) 11] agi- auzi-gastuak ordain zitzan.
ria). Ondorioz, 1542-XII-12an Valladoliden Kantze- 1543-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
laritzako epaileek bere epaia eman zuten.
korrejidorearen agindua jakinarazi zion Marina ArronaHaiek erabaki zutenez, Gipuzkoako Alvar Perez ren aldeari, hau da, Marinaren oinordeko Joan Fernandez
de Navia korrejidoreak Maria Arrazolaren eta Joan- Arreitzakoa oinordekoari, Marina Arrona hil egin zelako.
iko Arronaren alde emandako epaia zuzena zen, eta
- 1543-VI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriberretsi egin zuten. Beraz, Joaniko Arronari aitak
utzitako ondasunen seirena zegokion. Alde bakoitzak bauaren aurrean Maria Arrazolak eskea egin zien Dobere auzi-gastuak ordainduko zituen (ikus [XVI. m. mingo Etxauzelini eta Joan Fernandez Arreitzakoari
3.432 maraiko auzi-gastuak ordain ziezazkioten. Joan
(42-XII) 4] agiria).
Artiga, Fernando Edarritzaga eta Martin Intxaurregi
- 1543-IV-20an, Valladoliden, Kantzelaritzako epai- izan ziren lekuko.
leek, Joaniko Arronak eta ama Maria Arrazolak Mari- 1543-VI-18an, Zestoako errebalean, Maria Arrana Arronarekin eta Domingo Etxauzelin senarrarekin
zuten auzian behin betiko epaia eman zuten. Auzia zolak ordainagiria eman zion Joan Fernandez Arreiberrikuspen mailan ebatzi zuten, eta lehen Joanikoren tzakoari, auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako: 6
dukat bahitutako katilua emanez eta gainerakoa erreaalde emandako epaia berretsi eta onetsi egin zuten.
letan eskura emanez. Lekuko hauek izan ziren: Kris- 1543-V-23an, Valladolidko epaileek errege-gu- tobal Artzubiaga eskribaua, San Joan Perez Idiakaitztun betearazlea bidali zieten erreinuetako agintariei. Lilikoa alkatea eta Anton Sorazabal.
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2.37. irudia. Valladolidko
Kantzelaritza.

- 1543-VI-28an, Alonso Suarez Sedeno lizentziatu
eta korrejidoreak Marina Arronaren aldeari agindua
bidali zion. Joan Arrona zenaren ondasunetan seirena
Joaniko Arronari eman behar zioten, eta horretarako
kontulariak izendatu behar zituzten, Joan Arrona zenaren onibar eta ondasun higigarrien balioespena egin
zezaten. Lau eguneko epean izendatuko zituzten kontulariak. Joan Arronak zituen zorrak eta haren arimaren alde elizan egindako gastuak ere kontuan hartuko
zituzten. Alde bakoitzak kontulari bat izendatuko
zuen, eta biak ados ez bazeuden, hirugarrena korrejidoreak izendatuko zuen.
- 1543-VII-2an, Joaniko Arronaren izenean Joan
Heredia prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari, kontulariak izenda zitzan eta Joanikoari bere partea
eman ziezaion.
- 1543-VII-10ean, Tolosan, Joan Fernandez Arreitzakoaren Beltran Arizmendi prokuradoreak eskea
egin zion korrejidoreari. Joan Arronaren aitak hiru
seme-alaba izan zituen (Joan, Maria eta Marina Arrona), eta testamentua egin gabe hil zen. Beraz, Joan
Arronari herena zegokion. Heren hari zorrak eta elizako gastuak kenduta seirena kalkulatu eta eman beharko zitzaion Joaniko Arronari (hau da, Joan Arronak ezkontzatik kanpo izandako semeari). Hori dena
zehazteko testigantzak jaso eta alde bakoitzak bere

frogak aurkezteko epea eman zezala eskatu zion korrejidoreari.
Egun berean, Tolosan, Joan Herediak errege-gutun
betearazleak zioena bete zezala eskatu zion korrejidoreari.
- 1543-VII-12an, Tolosan, Joan Heredia prokuradoreak auzia amaitutzat jo zezala eskatu zion korrejidoreari.
- 1543-VII-13an, Tolosan, Beltran Arizmendi prokuradoreak berriz eskatu zion korrejidoreari alde bakoitzak
bere testigantzak ekartzeko agindua eman zezala.
- 1543-VII-16an, Tolosan, Joan Herediak kontulariak izenda zitzala eskatu zion korrejidoreari. Lekuko
Anton Migelez Elorregikoa eta Migel Ipintza izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 13] agiria).
2.1.18.1. Marina Arronaren aldearen lekukoen
testigantzak
- 1543-VII-16an, Tolosan, Alonso Suarez Sedeno
korrejidoreak epaia eman zuen. Joan Arrona hil zenean zeuzkan ondasun, zor eta gastuak zehazteko alde
bakoitzak 20 eguneko epea zuen bere testigantzak
aurkezteko.
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- 1543-VII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga Esteban Eztiolaren etxera joan zen, testigantzak biek har
zitzaten, baina herritik kanpo zebilen. Kristobal Artzubiaga eta Domingo Urbieta izan ziren lekuko.
- 1543-VII-30ean, Zestoan, Maria Arrazolak Joan
Gorosarri (Zestoako erroldako eskribaua) izendatu
zuen testigantzak hartzeko eskribau. Blas Artazubiagak eta Joan Gorosarrik zin egin zuten beren lana korrejidoreak aginduta bezala beteko zutela. Domingo
Arrona eta Pedro Baltzola izan ziren lekuko.
Joan Fernandez Arreitzakoak, Marina Arronaren
oinordeko gisa, galdera hauek prestatu zituen bere lekukoei egiteko:
1) Ea ezagutzen zituzten Joango Arrona (Joan
Arronaren aita), Katalina Areitzaga (Joangoren
emaztea), Joan Arrona semea, Maria Arrona eta
Marina Arrona alabak. Ea zekiten Joan Arronak
(Joanikoren aitak) hil zenean zer ondasun utzi zituen.

2.38. irudia. tolosako udaletxe zaharra.

- 1543-VII-21ean, Tolosan, Beltran Arizmendik
Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean eskea egin
zion korrejidoreari. Auziaren prozesua Joan Herediak
omen zeukan, eta Beltranek behar zuen. Joanikoren
prokuradoreak prozesua beheraha itzuli zuen.
- 1543-VIII-24an, Tolosan, Joan Fernandez Arreitzakoak eskatuta, korrejidoreak testigantzak hartzeko
eskribau Blas Artazubiaga izendatu zuen. Joaniko
Arronaren aldeak izendaturiko eskribauarekin batera testigantzak nola jaso, zer zin egin, galderak nola
egin, etab. zehaztu zituen korrejidoreak.
- 1543-VII-26an, Arrona, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Domingo Bengoetxea-Goiburuk
Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean korrejidorearen aginduaren berri eman zion Joanikoren ama Maria
Arrazolari (edo Segurari), testigantzak hartzeko bere eskribaua izenda zezan. Maria Arrazolak Esteban Eztiola
eskribaua izendatu zuen. Lekuko San Joan Idiakaitz,
Grazian Ganbara eta Esteban Eztiola izan ziren.

2) Ea zekiten Joango Arrona eta Katalina Areitzaga legez ezkondu zirela eta seme-alaba hauek izan
zituztela: Joan Arrona, Maria Arrona eta Marina
Arrona.
3) Ea zekiten Joango Arrona Katalinarekin ezkondu baino lehen ondasun hauek zeuzkala: Zestoako
errebaleko etxea bere baratzearekin (Blas Artazubiagaren etxearen ondoan), sagastia Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiolaren lurren ondoan, eta
Blas Artazubiagaren sagastiaren ondoan beste sagasti bat.
4) Ea zekiten Joango Arrona hil zenean aipatutako
ondasunetan oinordeko hiru seme-alabak (Joan,
Maria eta Marina) geratu zirela, eta handik urte
batzuetara Katalina Areitzaga emaztea hil zela.
5) Ea zekiten Joango Arrona hil ondoren haren ondasunak zatitu gabe hiru seme-alabek eduki zituztela, hil ziren arte.
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Galdera hauek Joan Fernandez Arreitzakoaren ize6) Ea zekiten Joango eta Katalina hil eta urte batzuetara Maria Arrona hil zela, seme-alabarik gabe, nean Domingo Bengoetxea-Goiburuk aurkeztu zizeta oinordeko unibertsal Marina Arrona ahizpa ge- kien Blas Artazubiaga eta Joan Gorosarri eskribauei,
lekukoei egin ziezazkieten.
ratu zela.
Ondoren Domingok lekuko hauek aurkeztu zituen:
7) Ea zekiten Maria Arrona hil eta urte batzuetara
Joan Arrona hil zela, legezko seme-alabarik utzi Joan Martinez Erretzabalgoa, Maria Ortiz Iraetakoa,
gabe eta oinordeko unibertsal Marina Arrona izanik. Lopeitza Ariztondo, Maria Perez Altzolaraskoa eta
Maria Anton Indo. Denek zin egin zuten egia aitor8) Ea zekiten Joan Arrona hil zenean hileta eta tuko zutela. Kristobal Artzubiaga eta Domingo Urbieelizkizunak Marina Arronak ordaindu zituela Zes- ta izan ziren lekuko.
toako elizan, eta horretan 40 dukat gastatu zituela.
- 1543-VII-31n, Zestoan, Domingo Bengoetxea9) Ea zekiten Joan Arronak iloba batzuei 20 dukat Goiburuk Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean
lekuko gisa zestoar hauek aurkeztu zituen: Domingo
zor zizkiela, eta oraindik ere zor zizkiela.
Lizarrarats aita, Domenja Garratza eta Simona Olaza10) Ea zekiten Joan Arrona hil zenean Joan Perez bal. Hauek ere zin egin zuten. Lekuko Domingo UrIdiakaitz-Lilikoari 4 dukat zor zizkiola, Marina bieta eta Antonio Lizarrarats apaizak izan ziren.
Arrona arrebari 10 dukat zor zizkiola eta zor ge- 1543-VIII-3an, Azpeitian, Joan Herediak eskea
hiago ere bazituela.
egin zion korrejidoreari. Joaniko Arronaren izenean,
11) Ea zekiten Marina Arrona 10 bat hilabete lehen- testigantzak hartzeko epea 20 egun luzatzea nahi
ago hil zela eta oinordeko unibertsal Joan Fernan- zuen, eta korrejidoreak ontzat eman zion.
dez Arreitzakoa utzi zuela.
Egun berean, Zestoan, Joan Fernandez Arrei12) Ea zekiten orain arte galderetan azaldutakoa tzakoak lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Etxauzelin eta Blas Artaegia zela.

2.39. irudia. Lizarrarats
etxea.
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zubiaga eskribaua. Hirurek zin egin zuten, Domingo Perez Idiakaitz-Lilikoari 4 dukat, eta Marina Arronari 10 dukat.
Garratza eta Kristobal Artzubiaga lekuko izanik.
- Maria Perez Altzolaraskoak, hau da, Martin Artzubiagaren alargunak, erantzun zuen lehenbizi. 75
urte zituen eta lehen galderan aipatzen ziren pertsonak
ezagutzen zituen. Katalina Areitzaga Joango Arronaren etxera kanpotik ezkondu omen zen. Joan Arrona,
hain zuzen, Khair ad-Din edo “Bizargorri” musulmanak Castilnovo (oraingo Montenegroko Herceg Novi)
hartu zuenean hil omen zen. Joan Fernandez Arreitzakoak prestaturiko galderei baiezkoa erantzun zien.

- Blas Artazubiaga eskribaua izan zen hurrengo
lekukoa. 54 urte zituen eta Joan Fernandez Arreitzakoaren lehengusu txikia zen; baita Joan Arrona zenarena ere. 9. eta 10. galderei erantzun zien, eta Joan
Arronak utzi zituen zorrak zehaztu zituen, obligazioagiriak berak idatzi zituelako. Agirietako bat, ordea,
Joan Martinez Ibañetakoak egina zela zioen.
- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 55 urte zituen, eta
Joan Arronak 3 dukateko zorra utzi omen zion.

- Domingo Lizarrarats aitak erantzun zuen gero. 73
Blas Artazubiaga eta Joan Gorosarri eskribauak tesurte zituen, eta Joan Fernandez Arreitzakoa lehengusu
propioaren semea zen. Galderei, oro har, baietz eran- tigantza haiek sinatu, itxi eta zigilatuta, Joan Fernandez
Arreitzakoaren izenean Beltran Arizmendi prokuradotzun zien.
reak korrejidorearen aurrean aurkeztu zituen.
- Maria Lopez Ariztondokoa alarguna izan zen hu- 1543-VIII-8an, Azkoitian, Beltran Arizmendik,
rrengo lekukoa. 74 urte zituen, eta Joan Arrona lehengusu txikia zuen. Aurreko lekukoen antzera erantzun zuen. Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean, 1518-IX19ean Zestoan Joango Arronak eta Katalina Areitzagak
- Domenja Garratza lekukoak erantzun zuen ondo- egindako ezkontza-kontratua aurkeztu zuen korrejidoren. 77 urte zituen eta baiezkoa erantzun zien, oro har, rearen aurrean (ikus [XVI. m. (43-IV) 13] agiria).
galderei.
2.1.18.2. Joaniko Arronaren aldearen lekukoen
- Maria Ortiz Iraetakoak 60 urte zituen, eta Joan testigantzak
Arrona lehengusu txikia zuen. Egin zizkioten galderei
- 1543-VIII-8an, Zestoako Gurutzeagan, Joan Gobaiezkoa eman zien.
rosarri eskribauak korrejidorearen agindua jakina- Maria Anton Indo alargunak 40 urte zituen, eta 7. razi zion Joan Fernandez Arreitzakoari, Esteban
Eztiola eta Joan Gorosarrirekin testigantzak hareta 8. galderei baiezkoa erantzun zien.
tzeko bere eskribaua izenda zezan. Joan Fernandez
- Joan Martinez Erretzabalgoak 74 urte zituen eta Olazabalgoa eta Frantzisko Enparan zestoarra izan
Joan Fernandez Arreitzakoaren ama aldetik lehengu- ziren lekuko.
su txikia omen zen. Aurreko lekukoen antzera eran- 1543-VIII-11n, Zestoan, Joan Fernandezek bere
tzun zuen.
eskribautzat Blas Artzubiaga izendatu zuen, Joan
- Simona Olazabalek 70 urte beteak zituen, eta gal- Gorosarrirekin Joaniko Arronaren aldeak aurkeztutako lekukoei testigantzak jasotzeko. Lekuko Esteban
derek ziotena ontzat eman zuen.
Akertza eta beste zestoar batzuk izan ziren.
- Domingo Etxauzelinek, Marina Arronaren alarOndoren, Joanikoaren ama Maria Arrazolak Joan
gunak, 60 urte zituen. Joan Arronak 22 dukat zor
omen zizkion Domenja Zuuberen seme-alabei, Joan Gorosarri eskribauari eskea egin zion testigantzak
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jaso zitzaten. Lekuko Esteban Akertza eta Frantzisko
Altzolarats izan ziren.
Joaniko Arronaren aldeak aurkeztutako lekukoei
egin beharreko galderak hauek ziren:
1) Ea ezagutu zituzten Joan Arrona eta Marina
Arrona arreba.
2) Ea zekiten Zestoako errebalean ondasun hauek
eduki zituztela: etxea eta baratzea (Blas Artazubiagaren etxe ondoan), Blas Artazubiaga eta Esteban
Eztiolaren lurren ondoan sagastia, eta Joan Arronaren etxe aurrean beste sagasti bat.
3) Ea zekiten Joan Arronak, hil zen espediziora
joan arte, ondasun horiek bereak zituela.
4) Ea zekiten Joan Arrona hil zenean gauza hauek
utzi zituela: upela, barrika, altzifrezko kutxa, beste
hiru kutxa, eztainuzko 6 pitxar, eztainuzko 15 plater, mahaia, bi eserleku, letoizko 3 argimutil handi,
4 burruntzi, zartagina, 3 aulki, suil bat, pertza, 3
taiel, bi ezpata eta zenbait arma, oihal eta zetazko
jantziak, bi gainjantzi, Perpinyako mantala, eta
beste hainbat arropa eta tresna (Marina Arornak
egindako inbentarioan jasoak).
5) Ea zekiten Joan Arronaren hilberria iritsi zenean,
Marina Arronak hartu zituela ondasun haiek denak.
6) Ea zekiten Joan Arronak, hil zenean, aipatutako
ondasunez gain kobratzeko zorrak ere bazituela,
eta batez ere hiru urtean itsasoan ibilitako Joan
Migel Esurola (edo Izurola?) ontzi-maisua zordun
zuela.
7) Ea zekiten Joan Arrona 20 edo 22 urte lehenago Katalina Baltzolarekin ezkondu zela, eta Maria
Arrona eta Marina Arrona arrebek beren seniparteari uko egin zietela.

2.40. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

egin zituela, etxeari goiko oina eraiki ziola, eta sagastietan sagar-landareak aldatu zituela. Ea zekiten hura
guztia egiten 100 dukat gastatu zituela.
9) Ea zekiten Maria Arrona, Joanen arreba, 6 bat
urte lehenago hil zela eta beste oinordekorik ezean
senide hurbilena Joan Arrona zuela.
10) Ea zekiten Joan Arronak bere etxeko komunagatik auzia izan zuela Blas Artazubiagarekin.
11) Ea zekiten bigarren galderako ondasunek urtero 10 dukateko errenta eman zezaketela.
12) Ea zekiten aurreko guztia ezaguna zela.

Ondoren Maria Arrazolak, Joaniko Arronaren
8) Ea zekiten Joan Arronak, Katalina Baltzola bizi zela
eta hil ondoren, etxean hormak eraki eta konponketak izenean, lekuko gisa hauek aurkeztu zituen: Esteban
- 127 -

iX Zestoa XVi. Mendean (1542-1543)

- 1543-VIII-21ean, Zestoako Ariztondo etxearen
aurrean, Maria Arrazolak lekukotzat Maria Joanes
Ariztondokoa (Blas Artazubiagaren emaztea) aurkeztu zen. Honek ere zin egin zuen.
- 1543-VIII-22an, Zestoan, Maria Arrazolak Lope
Ernataritz aurkeztu zuen lekuko gisa, bere zina eginez.
Ondoren, Joaniko Arronaren aldeak prestaturiko
galderei erantzuten hasi ziren lekukoak.
- Fernando Olazabal medikuak zioenez, 74 urte zituen. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien. Joan
Arrona hil zenean, Zestoako etxera Maria Arrona
etorri omen zen (Donostiatik), eta ama aldetik ahizpa zuena etxetik atera egin omen zuen. Joan Arrona
zenak utzitako ondasunek urtean 5 dukat inguruko
errenta emango omen zuten.
- Esteban Eztiola eskribauak erantzun zuen gero.
47 urte zituen. Joan Arrona ezkondu ondoren, bere
amaginarreba Maria Perez Altzolaraskoari (edo Portalekoari, hau da, Katalina Baltzola zenaren amari) doteko 60 dukat itzuli egin omen zizkion. Maria
Arrona eta Marina Arrona arrebei ere beren senipar2.41. irudia. Zestoako Portalekoaren aurriak.
tea ordaindu omen zien. Joan Arronaren ama Katalina
Areitzaga kexu izaten omen zen semeak Zestoako onAkertza, Martin Lizarrarats eta Joan Legarda; baita dasunak ongi kudeatzen ez zituelako. Galderek ziotehauek ere: Blas Artazubiaga, Esteban Eztiola, Fernan- na, oro har, ontzat eman zuen.
do Olazabal medikua eta Maria Ierroa. Denek zin egin
- Martin Arzallus lekukoak ere aurrekoen antzera
zuten egia aitortuko zutela. Maria Arrazolak beste lekuko hauek ere aurkeztu zituen: Maria Perez Altzola- erantzun zuen. Joan Arrona hil zenean, Marina Arroraskoa, Maria Joango Egino, Domenja Egino eta Ana nak, Donostiatik senarrarekin etorrita, ondasunak beLegarda. Hauek ere zin egin zuten, lekuko Joan Otxoa reganatu egin omen zituen.
Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) eta Kristobal
- Maria Perez Altzolaraskoa alargunak erantzun
Artzubiaga eskribaua izanik.
zuen ondoren. 65 urte zituen, eta Joan Arronaren ama- 1543-VIII-18an, Zestoan, Maria Arrazolak le- ginarreba izan zen.
kuko hauek aurkeztu zituen: Maria Zuube, Domingo
- Ana Legardaren txanda izan zen gero. 48 urte
Arrona eta Maria Hernandez Gallaikoa.
zituen eta aurreko lekukoek bezalatsu erantzun
- 1543-VIII-20an Martin Arzallus ea Domingo zuen. Joan Arrona hil zenean, Donostian senarraEzenarro aurkeztu zituen lekuko gisa, eta denek zin rekin bizi zen Marina Arrona Zestoara etorri omen
zen bizitzera.
egin zuten egia aitortuko zutela.
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- Maria Zuubek 40 urte zituen eta Joan Arrona zenaren arreba zen, ama bera zutelako. Gainera, Maria
Zuuberen ama eta Joan Fernandez Arreitzakoaren
ama lehengusu propioak ziren. Joan Arronaren amak
testamentu bidez kutxa bat Joango Goienetxea bilo- Maria Joanes Ierroak 80 urte zituen, eta aurreko bari eman omen zion. Joan Arronak utzi zituen ondasun, arropa eta tresneria deskribatu zituen.
lekukoen antzera erantzun zuen.
- Domenja Eginok 45 urte inguru zituen. Joan
Arronaren arreba Domenja Zuubek (ama batenak eta
bi aitarenak ziren) Joanen arropa ederrak etxeko leihoetan edukitzen omen zituen aireztatzen.

- Blas Artazubiaga eskribauak zioenez, 54 urte
zituen eta Joan Fernandez Arreitzakoaren lehengusu
txikia zen. Joan Arrona itsasoan zebilenean, ama Katalina Areitzaga eta arrebak bizi ziren haren etxean.
Gero Joan Arronak Domenja Zuube arrebari errentan
eman zion etxea. Joan Arrona hil zenean, haren ondasunen inbentarioa egin zuten. Joan Arronaren aita
Joango Arrona zenak Blasi zorra egin omen zion, eta
Joan Arrona semeak ez omen zion ordaindu. Joan
- Maria Joango Eginok erantzun zuen gero. 54 urte Arronarekin auzia izan omen zuen.
zituen eta galderei baiezkoa eman zien, oro har.
- Domingo Arronak 36 urte zituen, eta Joan Arronaren lehengusua zen. Ertxiñaren barrenean Joan
Arronak eduki zuen sagastiaren berri bazuen, baina
bigarren sagastiarena ez. Marina Arronak Joan anaia
zenaren arropa batzuk saldu egin omen zituen. Domingo Egañari belusezko jipoioa, Pedro EskoriatzaAgirre harakinari oihalezko gainjantzia, eta Martin
Ondalderi Perpinyako oihal grisezko kapa.

- Maria Hernandez Gallaikoa izan zen hurrengo
lekukoa. 40 urte zituen eta Joan Arrona Katalina Baltzolarekin ezkonduta zegoenean, amaginarrebaren
etxean neskame ibili omen zen. Joan Arronak Maria
Perez Altzolaraskoa amaginarrebari ezkontza-kontratuan agindutakoa eskatzen omen zion. Maria Hernandezek bere mandoarekin Joan Arronaren etxeko
lanetarako materialak eraman omen zituen. Azpeititik
sagar-landareak ere ekarri omen zituen Joan Arronaren sagastietarako.
- Domingo Ezenarrok 50 urte zituen, eta Joan
Arronak bere etxea eta lurrak erentan eman omen zizkion Domenja Zuube arrebari (ama bera eta bi aita
zituzten). Zekizkien galderei baietz erantzun zien.
- Maria Joanes Ariztondokoak (Blas Artazubiagaren emazteak) 42 urte zituen, eta hark zioenez, Maria Arrona gaixo egon zenean ama aldetik ahizpa zen
Maria Zuubek zaindu omen zuen hil zen arte.
- Lope Ernataritz zurginak 45 urte zituen, eta Joan
Arronari lanak egin zizkion etxean, gela berriak eginez.
Lan haiek eta soldatak Joan Arronak ordaindu zizkion.
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Testigantza hauek itxita, eskribauek sinatuta eta zi- Joan Perezek Pedrori 6 dukat maileguz eman zizkion,
gilatuta, Joan Heredia prokuradoresk Joaniko Arrona- eta honek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
ordainduko zion.
ren izenean korrejidoreari aurkeztu zizkion.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Jakobo
- 1543-VIII-30ean, Azkoitian, Joan Herediak korrejidoreari eskea egin zion, Blas Artazubiaga eskri- Gesalaga, Frantzisko Zubiaurre eta Anton Arretxe
bauak egindako Joan Arrona eta Katalina Baltzolaren (ikus [XVI. m. (43-I) 4] agiria).
arteko ezkontza-kontratua eta Maria eta Marina Arronak beren seniparteari uko egiteko agiriak ekar zitzan.
- 1543-I-31n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Aizarnako Domin- 1543-IX-2an, Zestoan, Esteban Eztiolak Blas Ar- go Aranburu-Potzueta eta emazte Maria Aranburu,
tazubiagari korrejidorearen aginduak zioena jakinara- eta, bestetik, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa.
zi zion, lehentxeago aipaturiko agiriak aurkez zitzan. Senar-emazteek obligazio-agiria eman zioten Joan
Domingo Artazubiaga, Martin Artzubiaga eta Anton Perezi, 11 dukat eta 12 txanponeko zorra ordaintzeko konpromisoaz (1 txanpon = 7,5 marai). Haietako
Arretxe izan ziren lekuko.
6 dukat bere garaian Maria Aranbururi Domenja Lili
- 1543-IX-3an, Azkoitian, Beltran Arizmendik agi- zenak (Joan Perezen ama zenak) maileguz eman zizria aurkeztu zion korrejidoreari. Ondasunak hiru anai- kion, eta Domenjaren oinordeko unibertsal Joan Perez
arrebenak omen ziren, eta Joan Arronari herena omen zen. Gainerako dirua Joan Perezek eman zien senarzegokion. Gainera, heren horri gastuak, zorrak, etab. emazteei, eta hauek zor osoa hurrengo ekaineko San
kendu behar omen zitzaizkion, eta geratzen zenaren Joan egunean ordainduko zioten.
seirena zen Joaniko Arronari eman beharrekoa.
Maria Aranburuk, emakume ezkondua zelako, zin
- 1543-IX-12an, Azkoitian, Joan Fernandezen egin zuen agiriak zioenaren aurka ez zela joango. Leizenean Beltran Arizmendik Marina Arronaren testa- kuko honako hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Domingo Aranguren, Domingo Elurra eta Anton Arretxe
mentua aurkeztu zuen.
gaztea (ikus [XVI. m. (43-I) 30] agiria).
- 1543-X-20an, Azkoitian, korrejimenduko Domin- 1543-II-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauago Amilibia eskribauaren aurrean, Joan Herediak Joaniko Arronaren izenean agiri batzuk aurkeztu zituen: ren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan ZuJoan Arrona eta Katalina Baltzolaren ezkontza-kontra- biaurre azaldu ziren. Joan Zubiaurre, hain zuzen, Martua, Maria eta Marina Arrona arrebek seniparteari uko tin Ibañez Zubiaurrekoaren seme naturala zen, Maria
egiteko agiria, eta Joan Arrona hildakoan egin zuten Sebastianekin izandakoa. Lehenago Joan Perezek Joan
Zubiaurreri 2 dukat eta 3 erreal maileguz eman zizkion,
inbentarioa (ikus [XVI. m. (43-IV) 13] agiria).
eta Joan Zubiaurrek zorra hurrengo iraileko San Migel
2.1.19. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren tratu egunean ordainduko zion Joan Perezi.

eta agiriak

2.1.19.1. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren obligazioagiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren; Domingo Arrona, Martin Arzallus eta Joan Martinez Erretzabalgoa
(ikus [XVI. m. (43-II) 19] agiria).

- 1543-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1543-I-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak obli- bauaren aurrean Debako Joan Larretxek obligaziogazio-agiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. agiria eman zion Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Li- 130 -
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2.43. irudia. Lili
jauregia.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskorialikoari. Joan Larretxek Joan Perezi Endoian 200 karga
ikatz egingo zizkion hurrengo abuztuko Andre Ma- tza-Agirre harakina, Esteban Edarritzaga eta Anton
riaren egunerako, karga bakoitzagatik 3 txanpon ko- Arretxe (ikus [XVI. m. (43-X) 8] agiria).
bratuz. Guztira 12 dukat balio zuen Joan Larretxeren
lanak, eta egun hartan ordaindu zizkion Joan Perezek. 2.1.19.2. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren ahalordeak
- 1543-II-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLekuko Bartolome Amilibia, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola izan ziren (ikus [XVI. m. (43-III) 26] agiria). bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Martin Esteban Makatzaga elkartu ziren. Joan Perezek
- 1543-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eskubidea zuen, ama Domenja Lili zenak emanda,
bauaren aurrean Domingo Aizpuru eta Joan Perez errege-pribilegioz Burgosko hirian urtero alkabaleIdiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek Domingo- tatik 60.000 marai kobratzeko. Horretarako Joan Peri maileguz 6 dukat eman zizkion, eta honek hurrengo rezek lehenbizi ahalordea eman zion, urtero bezala,
Eguberreitan ordainduko zion zorra. Domingok lehen- Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari, 1543. urteko
dik beste obligazio-agiri batzuk ere eman zizkion Joan 60.000 maraiak zestoarrarentzat kobra zitzan. Ahalmena zuen zordunak auzitara eramateko.
Perezi, eta haiek ere indarrean jarraituko zuten.
Jarraian, Joan Perezek ahalordea, urtero bezala,
Zestoako Martin Esteban Makatzagari eman zion, Burgosa joan zedin eta han 1542. urteari zegozkion 60.000
maraiak jaso eta ekar zitzan. Lekuko zestoar hauek
- 1543-X-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- izan ziren: Grazian Etorraetxea, Bartolome Amilibia
ren aurrean Arroako Joan Armendia eta Zestoako Joan eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (43-II) 1] agiria).
Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek Joan
1543. urteko martxoan, Zestoan, Blas ArtazubiaArmendiari 22 kintal burdina totxoren balioa maileguz
eman zion, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan or- ga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
aurkeztu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Martin
dainduko zion, burdinak Liliko burdinolan emanda.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Grazian Ezenarro eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (43-VI) 2] agiria).
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Esteban Makatzagari, Aizarnazabalgo Martin Ibañez
Amilibikoari eta Arroako Martin Kortazarri (orduan
Valladoliden zebilenari). Hiru hauek hurrengo Pazko
garizumakoan Valladoliden 1.200 dukat kobratuko
zizkioten Reinaldo Estrozari? eta Joan Bautista Estrozari? Joan Perezentzat. Horretarako 1542ko urrian
igorritako truke-letrak eramango zituzten.

le gisa errentako 36 edo 40 anega gari utzi zizkion.
Ondasun-banaketa egin arte 10 anega gari emango
zizkion urtero Alonsok Domenjari abuztuko Andre
Mariaren egunean (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN
(1521-1530) liburuko [XVI. m. (23) 14] agiria).

Geroago, 1524. urtean, Valladolidko Kantzelaritzan Mentxaka alkateak epaia eman zuen Domenja
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Mar- Liliren alde, eta haren oinordeko zenez gero, Alonsok
tinez Lilikoa, Bartolome Amilibia eta Grazian Ganba- harrezkero urtero 10 anega gari eman behar zizkion
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Kantzelaritzan gutun
ra (ikus [XVI. m. (43-III) 1] agiria).
betearazlea eman zuten orduan.
1543an, ustez martxoaren 24an, Blas ArtazubiaOndoren Alonso Bilbao hil egin zen, eta oinordega eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
agertu zen. Joan Perezek Valentziatik Antso Andak ko Frantzisko Bilbao eta Maria Salinas (moja) semeigorritako truke-letrak zeuzkan, eta bertan Luis Fala- alabak utzi zituen. 1543-XI-1ean, berriz, Joan Perezek
guer eta Rodrigo Lerma jaunei agindua ematen zien ahalordea eman zien Zestoako Joan Gorosarri eskribauari eta Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan
1.000 erreal ordaintzeko.
Cortiguera, Joan Angulo eta Joan Olaberria prokuradoreei.
Joan Perezek ahalordea eman zien Joan Martinez
Lilikoari, Martin Kortazarri (Arroakoari eta ValladoAhalordea zutenek Pero Martinez Arabakoak Gasliden zebilenari) eta Martin Esteban Makatzagari, Va- teizen hasieran aipatutako ondasunak banatzea eta
lladolidko Medina del Campoko maiatzeko ferian Luis Joan Perezentzat 1524. urteaz gero zegozkion urteFalaguer eta Rodrigo Lerma jaunei diru hura kobra zie- roko 10 anega gariak Frantzisko eta Mariari kobratzea
zaieten. Ahalmena zuten letrak trukatzeko, birtrukatze- lortzen saiatuko ziren.
ko, protestatzeko eta zordunak auzitara eramateko.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Lekuko Joan Akoa, Lope Ernataritz eta Joan Arano Martin Perez Artzubiagakoa, Pedro Eskoriatza-Agirre
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-III) 36] agiria).
eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-XI) 1] agiria).
- 1543-XI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren 2.1.19.3. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu zen, eta Va- ordainagiriak, etab.
lladolidko Kantzelaritzako prokuradore izandako Alonso
- 1543-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBilbao zenarekin izandako auziaren berri eman zuen.
bauarengana Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta KrisGasteizen, Domenja Lili ama zenaren izenean, tobal Artzuriaga eskribaua hurbildu ziren. Lehenago
Martin Lizarraratsek tratua egin zuen Alonso Bil- Kristobalek eta Maria Perez Altzolaraskoa amak 30
bao gasteiztarrarekin 1523. urtean. Alonsok eta anai- dukateko zorra egin zioten Katalina Baltzolari (hau
arrebek Gasteizen etxeak eta lurrak zituzten, eta Pero da, Maria Perezen errainari eta Kristobalen koinataMartinez Arabakoa gasteiztarrak erabakiko zuen on- ri). Katalinari 30 dukat Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
ordaindu zizkion, eta haiek Kristobali kobratzeko esdasun haiek anai-arreben artean nola banatu.
kubidea zuen Joan Perezek. Egun hartan, hain zuzen,
Domenjak, hain zuzen Alonsori, izango zuen par- Kristobalek 30 dukatak Joan Perezi eman zizkion, eta
tea erosi egin zion 100 dukat emanda. Alonsok seina- honek hari ordainagiria eman zion.
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2.44. irudia. arroako
igartzatxiki.

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre kien, eta 10 dukat Joanes Ipintzari berari ordaindu ziharakina, Grazian Ezenarrori eta Anton Arretxe gaztea zkion bizi zenean.
(ikus [XVI. m. (43-I) 28] agiria).
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Blas Arta- 1543-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zubiaga, Anton Sorazabal (lizentziatuaren morroia)
ren aurrean Arroako Joan Igartza eta Zestoako Joan eta Joan Fernandez Olazabalgoa.
Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Lehenago Joan
Ordainagirian aipatutako 70 dukat haietatik Joan
Igartzak ikatza eraman zion Joan Perezi Liliko burdinolara, eta bertan burdina landu zuen. Batak besteare- Perezek Maria Ipintzari 12 dukat eman zizkion, eta
kin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta elkarri beste 58 dukatak gordailuan utzi zituen beste pertsona
baten esku, Joanes Ipintzak testamentuan agindutakoa
ordainagiria eman zioten.
betez (ikus [XVI. m. (43-II) 31] agiria).
Agiri haietan ez zituzten kontuan hartu Joan Igar1543. urtean, ustez martxoaren 1ean, Zestoan, Blas
tzaren aita Fernando Igartzak Joan Perezekin izandako
tratuak. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Goie- Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu zinetxea, Anton Arretxe eta Martin Esteban Makatzaga ren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Domingo Gallari ikazkina. Domingok Joan Perezentzat Lataegiko?
(ikus [XVI. m. (43-II) 4] agiria).
mendietan 80 karga ikatz egingo zituen hurrengo Paz- 1543-II-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ko maiatzekorako, karga 3 txanponean. Joan Perezek
bauarengana zestoar hauek hurbildu ziren: Maria egun hartan 3 dukat aurreratu zizkion Domingori, eta
Ipintza (Joanes Ipintza apaiz zenaren oinordekoa), eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion.
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Igartza maisua (Joanes Ipintzaren testamentu-betearazleak). Hirurek ordainagiria eman zioten Joan Perez Fernando Olazabal medikua eta Tomas Azkona (ikus
Idiakaitz-Lilikoari, Joanes Ipintza zenari zor zizkion [XVI. m. (43-III) 5] agiria).
80 dukateko zorra ordaindu egin zuelako. 70 dukat
- 1543-VI-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Ipintzari eta testamentu-betearazleei eman ziz- 133 -
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bauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Domingok Joan Perezi 5.000 anega kare
egingo zizkion hil haren amaierarako. 4.300 anega
Ibainarriagan (Lilitik gertu, Debako partean) egingo
zizkion, eta 700 anega Osinbeltzen.

2.1.20. Bartolome Txiribogaren eta Martin
Diaz Mirubikoaren arteko auzia
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduki
zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome Txiribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua
egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta Domingo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko
ziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribogako ondasunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
liburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).

Lau anega karek Beduako kintala pisatzen zuen (4
anega = 1 kintal), eta Joan Perezek anega bakoitzagatik 6 marai ordainduko zizkion. Egun hartan Joan
Perezek Domingori 4 dukat aurreratu zizkion. Gainerako kostu osoaren herena 8 egun barru ordainduko
zion, beste herena Ibañarriagako karobia kargatzen
zuenean (egur eta otez hornituta), eta beste herena
Geroztik auziak aurrera jarraitu zuen zordunek
kare guztia eginda zeukanean.
urtero zegokien 227,5 kintal burdina, 151 dukat eta
317 maraiko zorraren hamarrena ordaindu ez zuteLekuko honako hauek izan ziren: Pedro Eskoria- lako. Txiribogako etxe, burdinola, errota eta gainetza-Agirre harakina, Pedro Akoa eta Anton Arretxe rako ondasunak exekutaturik zeuden (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40(ikus [XVI. m. (43-VI) 27] agiria).
I) 6] agiria eta VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541)
- 1543-XII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- liburuko [XVI. m. (41-III) 26] agiria, eta [XVI. m.
bauaren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta (42-II) 4] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezi
- 1543-II-10ean, Zestoan, Bartolome Txiribogak
Pedrok 21 kintal burdina pletinatan eman zizkion Beduako errenterian Domingo Ezenarroren bidez. Do- egindako zorragatik, Domingo Arronak Martin Enbili
mingo, hain zuzen, Liliko burdinolako mazolari na- 20,5 erreal eta auzi-gastuen 122 marai ordaindu zizgusia zen. Burdina haietako 10 kintalek 12,5na erreal kion. Auzi-gastuak Zestoako alkateari eta Blas Artabalio zuten, eta gainerako kintal bakoitzak 13 erreal zubiaga eskribauari egindakoak ziren.
inguru. Joan Perezek dena ordaindu zuen (26 koroa
eta zenbait marai), eta Pedrok ordainagiria eman zion.
- 1543-IV-10ean, Elgoibarren Gipuzkoako
Alonso Suarez Sedeno korrejidoreak agindua biLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ibañez dali zion Alonso Valenzuela merio nagusiari.
Bartolomek eta Domingok Martin Diazi zorraren
Amilibikoa, Joanes Garratza eta Anton Arretxe.
bosgarren epeari zegokiona, hau da bosgarren ur- 1543-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean teari zegokiona (22,75 kintal burdina pletina, 15,1
Martin Ezenarro eta Maria Joanez Zuatzolakoa (Liliko dukat eta 31,7 marai) ez zioten ordaindu, eta Txiandrea) agertu ziren. Martinen aita Sebastian Ezenarro ribogako burdinola, errota, etxea, mendi eta gainezenak Maria Joanezi 2 dukat eta 7 errealeko zorra utzi rako ondasunak exekutatu egin zizkieten. Martin
zion, eta Martin semeak hurrengo urteko ekaineko San Diazek erreal bat eskaini zuen enkantean exekutaturiko ondasunengatik.
Joan egunean ordainduko zuen aitaren zorra.
Bartolomek eta Domingok zorra ordaindu ez zuteObligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Joan Pagino, Joan Kortazar eta Anton lako, korrejidorearen aginduz merioak jabetza Martin
Diazi eman behar zion.
Arretxe (ikus [XVI. m. (43-XII) 12] agiria).
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2.45. irudia. Zestoako
txiribogaberri.

Egun berean, Elgoibarren, auzi-gastuak zehaztu
egin zituzten. Joanes Karabela merioordeak zioenez,
Domingo Arronak 524 marai ordaindu zituen, 374 marai Martin Diazen Beltran Arizmendi prokuradoreari
emateko ziren, eta 300 marai merioordeari ordaintzeko.

- 1543-XI-23an, Deban, Martin Diazek Bartolomerekin eta Domingorekin zuen auzian egindako
auzi-gastuak zehaztu egin zituzten. 320 maraikoak
ziren, eta Domingok Martin Diazi 3 eguneko epean
ordaindu behar zizkion.

Auzi-gastuak guztira 1.188 maraikoak ziren. Ondorioz, korrejidoreak Bartolomeri eta Domingori jakinarazi zienez, gastuak ordaintzen ez bazituzten preso hartuko zituen.

Egun berean, Deban, korrejidoreak agindua bidali
zion Domingo Arronari. Zorraren seigarren epe edo
urteari zegokiona ez zioten ordaindu Martin Diazi,
eta honek Domingoren ondasunak exekuta zitzala eta
Domingo preso har zezala eskatu zion.

- 1543-IV-20an, Iraetan, Martin Diazek Domingo
Egun berean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Arronari ordainagiria eman zion, zorraren zati bat (15
eskribaua eta Fernando Mendoza merioordea azaldu
dukat eta 2 errealekoa) ordaindu egin ziolako.
ziren. Martin Diaz Mirubikoari Domingo Arronaren
Egun berean, Zestoako Ariztondo etxean, Joan Ei- exekutaturiko ondasunen jabetza eman zioten. Hozagirre eskribauak eta Joanes Karabela merioordeak rretarako hormaz hesitako baratze batera sartu zuen
Domingo Arronari zorra eta auzi-gastuak ordain zi- merioordeak. Baratzeak mugakide hauek zituen: Lizarraraskoen sagastia; Joan Martinez Ibañetakoaren
tzala eskatu zioten, eta Domingo prest agertu zen.
ondorengoen baratzea; errepidea; eta Egurtzako
Egun berean, Iraetako zubian, Joan Eizagirre es- etxetxoaren baratzea. Baratzeko hormak ukitu zituen
kribauaren aurrean Martin Diazek aitortu zuenez, zo- Martin Diazek, jabe zela adieraziz.
rraren bosgarren epeari zegokion kopurua Domingok
- 1543-XI-24an, Deban, korrejidoreak Alonso Vaordaindu egin zion. Diruak kobratuta zeuzkan (15,1
dukat eta 31,7 marai), eta burdinak 8 egun barru ko- lenzuela merio nagusiari agindua eman zion, hain
bratuko zituen. Lekuko Antonio Oikia eta Bartolome zuzen Martin Diazi Domingo Arronaren ondasunen
jabetza eman ziezaion.
Mendia izan ziren.
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- 1543-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Fernando Mendoza merioordearen aurrean, Domingo Arronaren ondasunen jabetza eskatu
zuen. Merioordeak Martin Diaz Domingoren etxera
sartu zuen, eta Martin Diazek ateak itxi eta ireki egin
zituen, jabea zela adieraziz. Anton Arretxe eta Grazian Gabiria izan ziren lekuko.

Arriolakoa osabaren esku utzita zeukan. Horregatik,
Maria Martinezek bere kargua utzi eta Gipuzkoako
korrejidoreari edo Debako agintariei eskea egin zien
Ana Erleterentzat beste tutore bat izenda zezaten.
Lekuko debar hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, San Joan Albizuri eta San Joan Guridi.

Egun berean, Itziarko elizaren aurrean, Debako
Egun eta leku berean, Fernando Mendoza merioordeari Domingo Arronak 1.170 maraiko auzi-gastuak alkate Martin Likona eta Esteban Eztiola eskribauarekin Ana Erlete adingabea eta Joan Otxoa Arriolakoa
ordaindu zizkion (ikus [XVI. m. (43-II) 14] agiria).
osaba bildu ziren. Anaren amona Maria Martinez Erletekoak tutoretzari utzi egin zion, eta alkateak osaba
2.1.21. Itziarko Ana Erleteren ondasunei
Joan Otxoari galdetu zion Ana ilobaren tutore izan
buruzko agiriak
nahi zuen, eta Joan Otxoa osabak onartu egin zuen
tutore izatea.
2.1.21.1. Maria Martinez Erletekoak Ana Erleteren
tutoretza uzteko egindako agiria
Joan Otxoak zin egin zuen Anaren pertsona eta on- 1543-VII-28an, Itziarko Erlete baserrian, Zestoako dasunak behar bezala zaindu eta kudeatuko zituela.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Maria Ondasunen inbentarioa egingo zuen, eta tutore aldia
Martinez Erletekoa alargunak zioenez, Ana Erlete bi- amaitzen zenean, kontuak eginda, zegokiona ordainlobaren tutore zen. Anak, hain zuzen, Domingo Erlete duko zion. Osabaren erruz ilobak kalterik izaten bazuen, osabak bere ondasunetatik ordainduko zuen.
eta Domikutza Arriola izan zituen guraso.
Fernando Zubeltzu debarra aurkeztu zuen fidaDena den, Maria Martinez 70 urteko emakume
adintsua eta gaixoa zen, eta ezin zituen tutore-lanak tzailetzat, eta konpromisoa hartu zuen Fernando Joan
behar bezala egin. Berez Anaren ardura Joan Otxoa Otxoak fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko

2.46. irudia. itziarko
erletebekoa.
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apaiz hauek izan ziren: Martin Arriola, Martin Gartzia zituen. Honek, era berean, ondasunak San Joan Guridiren eta emazte Maria Sebastian Zubeltzuren esku
Arriolakoa bikarioa eta Martin Etxabe.
utzi zituen.
Jarraian Martin Likona alkateak, bere aginpidea
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe
erabiliz, Joan Otxoa Arriolakoari ahalordea eta ahalmena eman zizkion, Ana ongi zain zezan eta haren eta Debako Joan Sorazu Segurakoa (San Joan Guridiondasunak zintzo kudea zitzan, behar zenean auzitara ren suhia).
jo zezan eta komeni ziren gainerako ekintza eta izapiEgun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauadeak egin zitzan.
ren bidez, Ana Erlete adingabearen izenean Joan
Ondoren Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak ahalor- Otxoa Arriolakoa tutoreak Erlete baserriaren erdia
dea eman zion Fernando Zubeltzuri, Ana Erleteri egin (Ana adingabearena zen erdia) errentan eman zion
zizkioten zorrak jaso zitzan. Anaren ondasunak erren- San Joan Guridiri. Hil hartako San Migel egunetik
tan eman ahal izango zituen, eta auzietan ordezkari hasita 4 urtekoa izango zen errenta aldia.
izango zen (ikus [XVI. m. (43-VII) 21] agiria).
San Joan Gurudi maizterrak urtero Anari (edo Joan
Otxoa Arriolakoari) errenta gisa urrezko 6 dukat or2.1.21.2. Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak Ana
dainduko zizkion. Lehenago baserrian bizi zen Pedro
Erleteren izenean egindako agiriak
Irabanek utzitako upela, soroetako itxitura onak eta
- 1543-IX-14an, Itziarko Erletebekoan, Zestoako Es- gainerako ondasunak hartu zituen maizterrak errenteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Martinez tan. Ezingo zuen zuhaitzik moztu, Joan Otxoaren baiErletekoa, Ana Erlete biloba adingabea (Domingo Er- menik gabe. Ezkurra hartu ahal izango zuen.
lete eta Domeka Arriola zenen alaba) eta Anaren tutoSagastiak behar bezala aitzurtu eta simaurtuko zire Joan Otxoa Arriolakoa aurkeztu ziren.
tuen. Gainera Anaren 45 ahuntz handi eta txiki (edo
Maria Martinezek etxeko ondasunen inbentarioa baliokide ziren 29 ahuntz handi) eman zizkion maizegin zuen. Baserri, lur eta mendiez gain, beste hauek terrari zaindu eta hazteko, eta haiek errenta aldiaren
ere sartu zituen inbentarioan: 4 lastaira berri, 4 ohe- amaieran itzuli egin beharko zizkion. Arriskua San
estalki eta 4 burko berri; kotoizko 5 ohe-estalki berri; Joanen kontu izango zen. Errenta aldia amaitu arte,
4 zapi pare berri eta erabilitako beste zenbait olata- ahuntzak hipotekatuta geratu ziren Anaren alde.
zapi; beste 5 ohe-estalki, 4 izara, zorongak, etab.;
Lekuko honako hauek izan ziren: Debako Fernanzilarezko agnus dei-a bere zilarrezko katearekin;
ganbelu-ilezko emakume-mahukak; emakume-kapa, do Zubeltzu, Joan Sorazu eta Pedro Iraban, eta Zes“estalkia” deitutakoa; 2 burruntzi, eztainuzko plater toako Anton Arretxe.
eta pitxerrak; kutxa bat; Madalena Zubeltzuk DomeOndoren, leku berean, eskribau eta lekuko berak auka Arriolari bahitutako zilarrezko katilua; aitzurrak,
rrean izanik, Maria Martinez Erletekoak bere urtebete
goldea eta bostortza; 3 upel, etab.
inguruko tutoretzan izandako ondasun-kudeaketaren
Horrez gain San Joan Gurudik 29 ahuntz zeuzkan kontuak eman zizkion Joan Otxoa Arriolakoa tutore be4 urterako hartuta. Maria Martinezek, gainera, 48 rriari. Maria Martinezek erabili eta Ana bilobari zor zizardi (handi eta txiki) zeuzkan. Ondasun haiek guz- kion ondasunak hauek ziren: Erleteko etxearen errentiak Maria Martinezen seme Domingo Erletek eta tagatik 4 dukat; Pedro Irabanek errentagatik ordainduhonen emazte Domeka Arriola zenek eduki zituzten, tako 4 dukat; Domeka Arriola errainaren poltsako 20
eta egun hartan Joan Otxoa Arriolakoa tutoreak jaso erreal; txerria eta urdaiak salduta jasotako 4 dukat; Do- 137 -
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mekak utzitako 4,5 anega gari; eta Londresko oihalez ahalmena ere bazuten. Martin Perez azpeitiarrak egindako zorrak ordaindu ahal izango zituzten, eta auzitara
egindako jantzia salduta hartutako 14 erreal.
jo ahal izango zuten. Desadostasunak ebazteko arbitro
Beraz, Maria Martinezek Ana Erlete bilobari 4.972 epaileak aukeratzeko ahalmena ere bazuten.
maraiko zorra egin zion.
Martin Perez Munoakoak bere ahalordea honako
Maria Martinezek, ordea, Anaren zenbait zor eta hauei ere eman zien: Diego Arana, Pedro Ondarra
gastu ordaindu zituen. Adibidez, Domingo Erlete eta Joan Lopez Zuolakoa, Bernal Martinez Odriakoa,
Domeka Arriola zenen hiletarako Itziarko apaizei 36 Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Perez Undakoa eta
erreal ordaindu zizkien (36 erreal edo 1.224 marai, Bartolome Alkorta azpeitiarrei; baita Gipuzkoako kohau da 1 erreal = 34 marai, edo 1 dukat = 11 erreal = rrejimenduko Jeronimo Atxaga, Joan Martinez Untze374 marai). Hiletetarako 10 errealeko aharia ere erosi takoa eta beste bost prokuradoreri ere. Hauek Martin
zuen, eta 11 libra argizari ere bai, libra 1,5 errealean Perez Munoakoak zeuzkan auzietan ordezkatuko zu(hau da, 16,5 erreal edo 561 marai gastatu zituen). ten. Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Martin Arana,
Hileta eta elizkizunetan 9,5 anega gari ere eman zi- Martin Lopez Azkunekoa eta Joan Perez Lasaokoa.
tuen, eta haietako 5 anega Maria Martinezenak ziren.
- 1543-XI-8an, Azpeitian, Frantzisko Perez
Arroako elizako Martin Azkaeta administratzaileari,
Debako Joan Auntzolari, Martin Uraini, Maria Joanes Idiakaizkoa eskribauaren bidez, Zestoako Martin
Azkaetakoari, Joan Perez Arriolakoa eskribauari eta Perez Artzubiagakoak ahalordea eman zien korrejimenduko Joan Heredia, Anton Migelez Elorregikoa
beste zenbaiti ere egin zizkien ordainketak.
eta beste lau prokuradoreri; baita Valladolidko KanBeraz, Maria Martinezek Joan Perez Areitza- tzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Antezana eta
gakoaren eta emaztearen ondoren hartu zuen Ana beste hiru prokuradoreri ere. Azpeitiko Martin Perez
Erleteren tutoretza, eta urtebete inguru egon zen Munoakoarekin zuen auzian ordezkatuko zuten. Lekarguan. Denboraldi horretan Anaren ondasunetatik kuko hauek izan ziren: Migel Ipintza, Lope Urantzu
4.972 marai hartu zituen, eta Anarentzat 5.579,5 ma- eta Domingo Idiakaitz.
rai gastatu zituen. Joan Otxoa Arriolakoak ordainaEgun berean, Azpeitian, Alonso Suarez Sedeno
giria eman zion Maria Martinezi, eta zorretan 607,5
marai utzi zizkion. Zor hura Joan Otxoak Erlete base- korrejidorearen eta Frantzisko Idiakaitz eskribau narriko errentatik ordainduko zion (ikus [XVI. m. (43- gusiaren ordezko Frantzisko Perez Idiakaizkoaren
aurrean, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa aurIX) 20] agiria).
keztu zen. Zestoarrak zioenez, hiru bat urte lehenago,
Diego Perez Munoakoa azpeitiarrak, Joan Luis Pan2.1.22. Zestoako Martin Perez Artzubiagarolaren morroi zenean, idazmahaitik 78 dukat (39
gakoak Martin Perez Munoakoarekin izandobloitan) lapurtu zizkion. Horrez gain Domingoren
dako auzia
premietarako Martin Perez Artzubiagakoak beste 17
- 1543-X-31n, Azpeitian, Pedro Ibañez Irarragakoa dukat maileguz eman zizkion (guztira 95 dukat). Oreskribauaren aurrean, Azpeitiko Martin Perez Mu- duan zor osoa ordaintzeko konpromisoa Domingoren
noakoak ahalordea eman zien anaia Bidaniko Pedro aita Martin Perez Munoakoak hartu zuen.
Munoari eta Azpeitiko Pedro Ateagari. Hauek Martin
Martin Perez zestoarrak jakin zuenez, Martin PePerez Munoakoaren izenean edozein zor kobratu ahal
izango zuten. Haren ganaduak, ondasun higigarriak, rez Munoakoa bere senideekin Madrila bizitzera joafruituak, basoak edo zuhaitzak saldu ahal izango zituz- tekoa zen, baina 95 dukateko zorra ez zion ordaindu,
ten. Antxieta etxea (Antxietagoikoa) errentan emateko eta auzia ipini zion zestoarrak.
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2.47. irudia. azpeitiko
Urrestillako antxieta.

Ondoren korrejidoreak agindua bidali zion Mar- ordainduko zion: 10 dukat hurrengo ekaineko San Joan
tin Perez Munoakoari, hiru eguneko epearen barruan egunean, eta azken 6 dukatak handik urtebetera.
auzitara aurkez zedin.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
- 1543-XI-9an, Azpeitiko Antxietan, Joan Martin- Fernandez Arreitzakoa, Joanes Zulaika eta Dominez Artsuagakoa eskribauak korrejidorearen aginduak go Bengoetxea, Zestoa, Aia eta Zumaiako biztanleak
(ikus [XVI. m. (43-I) 5] agiria).
zioena jakinarazi zion Martin Perez azpeitiarrari.
- 1542-XI-14an, Deban, Beltran Arizmendi prokuradorea azaldu zen Martin Perez Artzubiagakoaren
izenean, eta auzitarako eskea egin zion berriz korrejidoreari. Orduan Joan Heredia prokuradorea azaldu
zen azpeitiarraren izenean, eta aurka egin zien zestoarraren argudioei.

- 1543-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendia eta Martin Kortazar elkartu ziren. Joan Armendiak zioenez, 1540-IV25ean Esteban Eztiolaren aurrean Arroako Joan Ermua olagizonak 14 dukateko obligazio-agiria eman
zion, epeka 14 dukat ordaintzeko konpromisoaz.

Egun hartan, ordea, Martin Kortazarrek (Joan Er- 1543-XII-20an, Azpeitian, Beltran Arizmendik
eskea egin zion korrejidoreari, Martin Perez Mu- muaren suhiak) 10 dukat ordaindu zizkion Joan Arnoakoaren aldea bere epean agertu ez zelako auzia mendiari, eta honek ordainagiria eman zion Martini;
amaitutzat jo zezan (ikus [XVI. m. (43-X) 16] agiria). baita ahalordea ere, 10 dukat haiek Joan Ermuari kobra ziezazkion.

2.1.23. Martin Otxoa Ermukoaren eta Joan
Ermuaren agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Martin Ibarrola
eta Zestoako Domingo Arrona eta Anton Arretxe gaz1543an, ustez urtarrileko 3an, Zestoan, Blas Artazubiaga tea (ikus [XVI. m. (43-I) 21] agiria).
eskribauaren aurrean Martin Otxoa Ermukoa eta Errezil- 1543-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauago Joan Basabe elkartu ziren. Joanek Martini mando beltza saldu zion 16 dukatean, eta Martinek zorra bi epetan ren aurrean Arroako olako Joan Ermua olagizona eta
- 139 -

iX Zestoa XVi. Mendean (1542-1543)

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Urain azaldu ziren. Joan Urainek mandar gorria
saldu zion Joan Ermuari 7 dukatean, eta olagizonak zo- Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Domingo Etorra
zurgina, Migel Altzate eta Anton Arretxe (ikus [XVI.
rra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
m. (43-V) 21] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1543-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMigel Altzate, Domingo Etorra, Pedro EskoriatzaAgirre eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-V) 18] bauaren aurrean, Errezilgo Joan Basabe eta Zestoako
Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren. Lehenago, Blas
agiria).
Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agiriaz,
- 1543-V-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martinek Joani zorra egin zion, eta haren zati bat (10
bauaren aurrean Zestoako Martin Otxoa Ermukoak dukatekoa) egun hartan ordaindu zion. Ondorioz,
Debako Joan Uraini ordainagiria eman zion. Elkarren errezildarrak 10 dukaten ordainagiria eman zion zesarteko tratuen kontuak eginda, Joanek Martini zor toarrari. Honako zestoar hauek izan ziren lekuko: San
Joan Elgoibar, Joan Gorosarri, Migel Altzate eta Anosoa ordaindu zion.
ton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-IX) 10] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arre- 1543-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola estxe, Migel Altzate eta Pedro Eskoriatza-Agirre, eta
Arroako olako Joan Ermua olagizona (ikus [XVI. m. kribauaren bidez Zestoako Martin Otxoa Ermukoak
ordainagiria eman zion Arroako Joan Errementari
(43-V) 19] agiria).
olagizonari. Lehendik elkarren arteko tratuetan
- 1543-V-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joanek Martini 9 dukateko zorra egin zion, eta zor
bauaren aurrean Arroako Joan Ermua olagizona eta haren azken zatia (4 dukatekoa) Joanen Martin KorZestoako Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren. Mar- tazar suhiak ordaindu zion egun hartan eskribauaren
tin Otxoak Joani mandar gorria 9 dukatean saldu zion, aurrean.
eta Joanek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
Lekuko San Joan Elgoibar, Joan Gorosarri eta Migel
ordainduko zion. Bitartean mandarra hipotekatuta geAltzate izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IX) 14] agiria).
ratu zen Martin Otxoaren alde.

2.48. irudia. arroako
ermuaren aurriak.
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2.1.24. Joan Arano eta Maria Joango
Aranoren agiriak

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe eta Jakobo Gesalaga, eta Arroako
Anton Baltzola (ikus [XVI. m. (43-V) 14] agiria).

- 1543-V-25an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Aranok ahalordea eman
zien Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta Grazian
Etorraetxeari. Ahalordea eman zien, halaber, korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan Heredia eta Joan
Perez Arranibarkoa prokuradoreei. Hain zuzen Joan
Aranoren eta amaren aurka auzia ipini zuten Martin
Aranok, Gregorio Aranok, Domingo Aranok eta beste
anai-arrebek, Arano etxeko seniparteagatik, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten.

- 1543-VI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Asentzio Arano eta Domingo Garratza aurkeztu ziren. Domingo jostunak Asentziori
5 dukaten balioko arropak egin zizkion, eta Asentziok zorra hil hartako San Joan egunean ordainduko
zion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Anton Arretxe, Domingo Etorra eta Domingo Aspe
(ikus [XVI. m. (43-VI) 14] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
- 1543-VII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Perez Altzolaraskoa eta Pedro Eskoriatza-Agirre
bauaren aurrean Fernando Edarritzaga eta Domingo
(ikus [XVI. m. (43-V) 30] agiria).
Garratza jostuna agertu ziren. Domingok Fernandori
- 1543-V-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- 16 errealeko galtzak josi zizkion, eta honek zorra hubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Maria Joango rrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion.
Arano alarguna agertu zen. Martin Arano, Domin- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatzago Arano eta beste anai-arrebekin auzia zuen Maria Agirre harakina, Anton Arretxe, Joan Arraio eta MarJoangok, eta ordezka zezaten ahalordea eman zien tin Zubiaurre (ikus [XVI. m. (43-VII) 4] agiria).
honako hauei: Joan Arano semeari, Martin Otxoa
- 1543-VIII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriErmukoari eta Grazian Etorraetxea zestoarrei, Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
beste bost prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzela- Joan Arraio (Ameznabarkoa) eta Ramus Edarritzaga,
ritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste lau proku- eta, bestetik, Domingo Garratza jostuna. Domingo
Garratzak Joan Arraioren seme Domingo Etorrari eta
radoreri.
Ana Edarritzagari arropak egin zizkien, eta haien baAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Zu- lioa (52 erreal) Joanek eta Ramusek ordainduko ziomaiako Domingo Goiburu, Arroako Joan Zugasti eta ten hurrengo iraileko San Migel egunean.
Zestoako Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (43-V)
Obligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek
33] agiria).
izan ziren: Grazian Ezenarro, San Joan Etxegarai,
Martin Zubiaurre eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m.
2.1.25. Domingo Garratza jostunaren tratu
(43-VIII) 2] agiria).
eta agiriak
- 1543-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Beltran Enbil eta Mateo
Enbil, eta Zestoako Domingo Garratza bildu ziren.
Zestoarrak beste bieei oihalezko arropak egin zizkien,
eta hauek hari 35 erreal hurrengo iraileko San Migel
egunean emanda ordainduko zioten zorra.

- 1543-VIII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Sastarrainen bizi zen Joan Olaberria
eta Domingo Garratza elkartu ziren. Domingok Joani
oihalezko arropak egin zizkion, eta honek hari ordainetan 46,5 erreal emango zizkion hurrengo azaroko
San Martin egunean.
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2.49. irudia. aizarnako
arano.

Lekuko hauek izan ziren: Anton Arretxe, Domingo 2.1.26. Ana Ipintzaren eta Ana Lasaoren
Baltzola eta Joan Olazabal hargina (Joan Olaberriaren tratu eta agiriak
suhia) (ikus [XVI. m. (43-VIII) 3] agiria).
- 1543-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1543-VIII-11n, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- ren aurrean hauek bildu ziren: Arroako Martin Diazen
rrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik, Martin Ara- emazte Maria Etorra eta Zestoako Ana Lasao (Beltran
no “Motza” eta Maria Perez Potzuetakoa emaztea, Iraetaren alarguna). Mariak eta gurasoek Beltranekin,
eta, bestetik, Domingo Garratza jostuna. Domingok Anarekin eta hauen oinordekoekin egun hartara arte
senar-emazteei zenbait arropa egin zien, eta haien ba- izandako tratuen kontuak egin zituzten. Anak Mariari
lioa (50 erreal) hurrengo urteko Pazko garizumakoan zor osoa ordaindu zion, eta, ondorioz, Mariak Anari
ordainduko zioten.
ordainagiria eman zion.
Obligazio-agirian lekuko Joan Legarda, Anton
Arretxe eta Joan Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. m.
(43-VIII) 6] agiria).
- 1543-XI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Garratza jostuna eta
Arroako Ramus Edarritzaga elkartu ziren. Ramusek
eta Joan Arraiok lehenago zorra egin zioten Domingori, eta egun hartan Ramusek zati bat (26 errealekoa)
ordaindu egin zion. Ondorioz, Domingok 26 erreal
haien ordainagiria eman zion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, eta Esteban Eztiola (izen bereko eskribauaren semea) (ikus [XVI. m.
(43-I) 26] agiria).
- 1543-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Isabel Iraetak ordainagiria
eman zion bere ama Ana Lasaori; izan ere, Anak bere
alabari lehendik egindako 20 dukateko zorra ordaindu
egin zion. Lekuko Frantzisko Enparan, Anton Arretxe
eta Grazian Ganbara izan ziren (ikus [XVI. m. (43III) 18] agiria).

Lekuko Domingo Arrona, Kristobal Artazubiaga
eta Domingo Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1543-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua(43-XI) 3] agiria).
ren aurrean Zestoako Maria Martinez Ipintzakoak (Do- 142 -
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mingo Arretxeren alargunak) ordainagiria eman zion
Isabel Iraetari. Isabelek Maria Martinezi 6 dukateko
zorra egin zion lehenago gariak eta ogiak hartuta, baina
egun hartan Isabelen ama Ana Lasaok obligazio-agiria
eman zion Maria Martinezi zor hura ordaintzeko.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Frantzisko Enparan eta Grazian Ganbara.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Isabel Iraetaren ama Ana Lasaok Maria Martinezi emandako obligazio-agiria, alabak egindako 6 dukateko zorra hurrengo urtarrileko Andre
Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz
(ikus [XVI. m. (43-III) 19] agiria).
- 1543-V-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Zestoako Ana Ipintza (Indietan
hildako Fernando Olazabalen alarguna). Joan Perezek
obligazio-agiria eman zion Anari, 24 kintal burdina
pletinatan hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Beduako edota Narruondoko errenterietan ordaintzeko konpromisoaz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Errezilgo Joan Zabala maisua, eta Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-V) 20] agiria).

2.50. irudia. Lasaoko ermita.

- 1543-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Beltran Iraeta azaldu zen, hau
- 1543-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- da, Beltran Iraetaren eta Ana Lasaoren legezko alaba.
bauaren aurrean Zestoako Ana Ipintza (Fernando Maria Beltranek 10,75 dukat jaso zituen Zestoan haOlazabalen alarguna) eta Jakobo Ipintza elkartu zi- rresiz kanpo zegoen Aisoroetxean zegokion seniparren. Ana Ipintza, hain zuzen, Maria Perez Ipintzakoa teagatik, eta diru haien ordainagiria eman zion Ana
zenaren iloba eta oinordeko zen, eta Jakoboren ama Lasao amari. Lehenago Ana Lasao amak beste 12
zenak, Maria Perez Altzolaraskoak, zorra egin zion dukat eta 0,25 erreal, ohe oso bat eta 5 dukat balio
Maria Perezi, honen testamentuan azaltzen zenez. zuen soinekoa eman zion.
Egun hartan Jakobo Ipintzak amak egindako zorraren
Horrenbestez Maria Beltranek uko egin zion Aizati bat (4 dukatekoa) ordaindu zion Ana Ipintzari, eta
honek diru haren ordainagiria eman zion. Zorraren soroetxean zuen seniparteari, Grazia Iraeta ahizparen
alde. Lekukoetako bi Pedro Eskoriatza-Agirre eta Angainerako zatiak indarrean jarraitu zuen.
ton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (43-X) 9] agiria).
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1543-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDomingo Urbieta apaiza, Martin Ezenarro zurgina eta
bauaren aurrean Ana Ipintza alargunak ordainagiria
Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (43-IX) 26] agiria).
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eman zion Zestoako Joan Gorosarri eskribauari. Lehenago Joanek Anari 4 dukateko zorra egin zion, eta,
ordaintzen ez zuelako, korrejidorearen aginduz, Fernando Mendoza merioordeak ondasunak exekutatu
egin zizkion. Gero, ordea, Joan Gorosarrik 4 dukatak
eta 5,5 errealeko auzi-gastuak ordaindu egin zituen,
eta Ana Ipintzak ordainagiria eman zion.

Mateo Goiburu, Joan Perez Areitzagakoa eta Pedro Etxeberria arroarrak izan ziren lekuko (ikus [XVI.
m. (43-I) 10] agiria).

- 1543-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Zestoako San Joan
Amilibia eta Arroako Joan Igartza. Lehenago, Aizarnako Maria Perez Potzuetakoak Azpeitiko BarrenLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Anton olako Migel Martinez Olaberrietakoa olagizonari
Arretxe, Martin Artazubiaga eta Klemente Baltzola zorra egin zion. Ondorioz, Migel Martinezen bidez
San Joan Amilibiak eta Joan Igartzak Maria Perezen
(ikus [XVI. m. (43-X) 10] agiria).
ondasun hauek zeuzkaten Aizarnan bereganatuta: Po- 1543-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tzuetako etxea bere ondasunekin, Aizarnako plazako
ren aurrean Joan Gorosarri eskribauak Ana Ipintza etxea, eta Zazpisagastiko sagastia eta soroak.
alargunari obligazio-agiria eman zion. Anak Joani maiGero, ordea, Maria Perezen senar Martin Aranok
leguz 1,5 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrenzor osoa ordaindu egin zien San Joani eta Joani, eta
go urteko zaldun-inaute egunean ordainduko zion.
hauek Maria Perezi eta senarrari aipaturiko ondaLekuko Anton Arretxe, Martin Artzubiaga eta Klemen- sunak itzuli egin zizkieten.
te Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (43-X) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arretxe-Etxenagu- 1543-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- sia, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe gazbauaren aurrean Ana Ipintza azaldu zen, Fernando tea eta Martin Arzallus (ikus [XVI. m. (43-I) 11] agiria).
Olazabal zenaren alarguna. Anak deuseztatu eta indarrik gabe utzi zituen ordura arte egin zituen testamen1543. urtean, ustez maiatzean, Zestoan, Blas Artu eta kodiziloak. Handik aurrera askatasuna izango tazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
zuen bere ondasunak nahi zituen bezala emateko eta Joan Aldalur eta Joan Igartza. Joan Igartzak mando
oinordekoak izendatzeko.
nabarra, bere basta eta uhalekin, saldu zion Joan Aldalurri 13 dukatean. Honek bi epetan ordainduko zion
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- zamaberea: 4 dukat hurrengo San Migel egunean eta
tza-Agirre, Martin Intxaurregi eta Anton Arretxe (ikus 9 dukat hurrengo urteko Pazko garizumakoan. Zor
osoa ordaindu arte, mandoa hipotekatuta geratu zen
[XVI. m. (43-XII) 15] agiria).
Joan Igartzaren alde.

2.1.27. Joan Igartza, Joan Arbe eta San Joan
Arberen agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Urbano Txiriboga, Martin Artzubiaga, Martin Artazubiaga eta Zumaiako
- 1543-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Bernalt Aldalur (ikus [XVI. m. (43-V) 3] agiria).
aurrean, Azpeitiko Frantzisko Zaratek 3 dukaten or- 1543-V-24an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauadainagiria eman zion Arroako Joan Igartzari. Blas Artazubiaga zestoarrak eskatuta, Arroako Lope Irureri ren bidez Arroako Joan Arbek obligazio-agiria eman
ondasunak exekutatu egin zizkion, 14 kintal burdi- zion San Joan Ermuari. San Joanek 5 kintal burinaren
nako zorragatik. Joan Igartza Loperen fidatzaile zen, balioa dirutan eman zion Joan Arberi, eta honek zorra
eta exekuzio-gastuen 3 dukat ordaindu zizkion Fran- hurrengo urteko Pazko garizumakoan burdinak Beduan emanda ordainduko zion.
tzisko merioordeari.
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2.51. irudia. arroako
arbeberri.

Geroztik Arbeko ondasunak Joan Arbe anaiak
zeuzkan, baina doteko 100 dukatak eta ganadu guztiak ordaindu zituen. Beraz, ordura arte Joan Arbe anaiari emandako ordainagiriak ontzat jo zituen, eta San Joan Arbek
- 1543-V-24an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- seniparteagatik izan zitzakeen eskubide guztiei uko egin
bauaren bidez Arroako Grazia Goienetxeak (Domin- zien Joan Arbe anaiaren alde. Ordainagiria ere eman zion,
go Etxeberriaren alargunak) ordainagiria eman zion eta, behar izanez gero, dohaintza egin zion Joan Arberi
Arroako Joan Arberi. Arroako eliztarrek Debako Arbeko ondasun guztiak anaiarentzat izan zitezen.
Kontzejuarekin eta apaizekin izandako auzien gastuengatik kontuak eginda Joan Arbek Graziari 4 dukat
Zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
itzuli zizkion, eta Graziak ordainagiria eman zion.
Lekuko Arroako Martin Azkaeta, Joan Anton Ermua
eta San Joan Ermua, eta Zestoako Anton Arretxe izan
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Arretxe, ziren (ikus [XVI. m. (43-V) 29] agiria).
eta Arroako San Joan Ermua eta Martin Azkaeta (ikus
[XVI. m. (43-V) 28] agiria).
- 1543-VIII-18an, Arroan, Esteban Eztiolaren aurrean, Arroako San Joan Arbe (Larretxegoikoa ba- 1543-V-24an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- serriaren jabea) eta Joan Arbe anaia aurkeztu ziren.
ren aurrean Arroako San Joan Arbe agertu zen. San San Joanek anaia Joani obligazio-agiria eman zion,
Joanek zioenez, Joan Larretxe eta Madalena Bal- hurrengo urteko ekaineko San Joan egunean 32 dukat
tzolaren alaba Maria Larretxerekin Larretxegoikora ordaintzeko konpromisoa hartuz. Berez San Joan
ezkondu zenean, Zestoako Joan Martinez Amilibikoa Arbek Balmasedako Joan Akotegiri zor zizkion 32
eskribau zenak idatzi zuen ezkontza-kontratua. Orduan dukatak, baina zor hura Joan Arbek bere gain hartu
San Joanen aitak eta amak beren Arbeko ondasuneta- zuen, eta horregatik eman zion San Joanek Esteban
tik dotea agindu zioten: 100 dukat, behia txahalarekin Eztiolak idatzitako obligazio-agiria anaiari. Bertan
eta 6 ardi beren arkumeekin. Haietako 80 dukat Joan lekuko Zestoako Domingo Arrona eta Anton Arretxe,
Larretxe eta Madalena Baltzolaren zorrak ordaintzeko eta Arroako San Joan Ermua eta Domingo Bestidi?
ziren, eta 20 dukat eta ganaduak ezkonberrientzat.
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VIII) 11] agiria).
Lekuko Zestoako Anton Arretxe eta Debako Domingo Berridi eta Tomas Sasiola izan ziren (ikus
[XVI. m. (43-V) 27] agiria).
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2.1.28. Joan Legardaren eta Joan Zugastiren
tratu eta agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Domingo Amilibia eta Zestoako Anton Arretxe eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (43-VIII) 7] agiria).

- 1543-III-27an, Zestoan, Arroako Grazia Areitzagak
ahalordea eman zion bertako Joan Zugastiri Esteban
Eztiola eskribauaren bidez. Joan Zugastik, ahalordeaz, Joan Baltzolari Graziarentzat 3 dukat eta beste zenbait gauza kobratuko zizkion, eta behar izanez
gero auzitara eramango zuen.

- 1543-IX-3an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusiak
Zestoako Joan Legardari obligazio-agiria eman zion.
Zestoarrak arroarrari 14 kintal burdinaren balioa maileguz eman zion, eta honek hari zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion, burdinak
Lekuko Arroako Joan Oliden eta San Joan Ermua, emanda.
eta Zestoako Anton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m.
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Garate, Joan Ar(43-III) 38] agiria).
mendia eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (43-IX)
- 1543-VII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 3] agiria).
bauaren aurrean Alegiko Lazaro Zelarain eta Zestoako
- 1543-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Legarda azaldu ziren. Lazarok Joani 300 aihotz
edo matxete egingo zizkion hurrengo iraileko San Mi- ren aurrean Arroako Joan Igartza eta Zestoako Joan
gel egunerako, eta Alegitik Zestoarako garraioa Joan Legarda eta honen Maria Martinez Ipintzakoa amaginarreba agertu ziren. Arroarrak zestoarrei mandoa
Legardaren kontu izango zen.
erosi zien 5,5 dukatean, eta azken 3 dukatak urtebeteAihotzak hiru luzerakoak izango ziren, batzuk ko epean ordainduko zizkien.
besteak baino luzeagoak. Aihotzen zorro batzuk zuriz
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisopintatuak eta beste batzuk beltzak izango ziren. Kirro apaiza, Martin Otxoa Ermukoa eta Anton Arretxe
ten eta kirten-azal bikainekoak izango ziren.
(ikus [XVI. m. (43-X) 4] agiria).
Batez beste aihotz bakoitzak bere zorroarekin
- 1543-XI-21ean, Deban, Zestoako Esteban Eztioerreala balioko zuen, eta Joanek Lazarori egun hartan urrezko 12 koroa aurreratu zizkion (1 koroa = la eskribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Joan
350 marai), eta gainerakoa aihotz guztiak egindakoan Zubeltzu apaiza elkartu ziren. Iruñeko apezpikuak
ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko zestoar egin zuen bisitan, Joan Zubeltzuren ondasun higigarri
hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Pedro batzuk gordailuan Joan Zugastiri uztea agindu zuen,
Eskoriatza-Agirre eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m. baina gero ondasunak Joan Zubeltzuri itzultzea agindua eman zuen. Joan Zugastik, ordea, ez zizkion on(43-VII) 7] agiria).
dasunak itzuli, eta horren ordez bi aldeak ados jarri
1543-VIII-12n, Iraetako teilerian, Esteban Eztiola- ziren zorra epeka ordaintzeko.
ren aurrean eta Azpeitiko Esteban Goiatz merkataria
Joan Zugastik obligazio-agiria eman zion apaizari,
bertan zela, arroar hauek agertu ziren: Joan Armendia,
Joan Zugasti, Martin Azkaeta eta Joan Etxenagusia. eta konpromisoa hartu zuen dena epeka ordaintzeko.
Azpeitiarrak maileguz arroarrei 20 kintal burdina ple- Batetik 3 dukat eta 24 marai ordainduko zizkion, eta,
tinaren balioa (1 kintal = 1 dukat) hartu zioten, eta bestetik, altzifrezko mahai bat itzuliko zion. 4 egun
zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten, zer- barru dukat bat emango zion, eta 2 dukat eta 24 maga denak ordainduta burdinak Beduako errenterian rai hurrengo urteko Pazko garizumakoan. Mahaia 20
eguneko epean itzuliko zion.
emanda.
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2.52. irudia. arroako
Zugastitxiki.

Lekuko hauek izan ziren: Getariako Joan Martinez zioten, bakoitzak bina quintal emanda. Pletinak bina
Mantelolakoa eskribaua, Debako Joan Zigaran alka- “ertz” pisukoak izango ziren.
tea eta Martin Arriola apaiza (ikus [XVI. m. (43-XI)
Lekukoetako bi Joan Artiga zestoarra eta Zu11] agiria).
maiako Domingo Olaskoaga izan ziren (ikus [XVI.
2.1.29. Joan Etxenagusia, Maria Anton Indo m. (43-I) 20] agiria).

eta Joan Esnalen agiriak

- 1543-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Joan Etxenagusiak obligazio-agiria
eman zion bertako San Joan Ermuari. San Joanek Joani
maileguz 34 kintal burdina pletinaren balioa errealetan eman zion, eta honek hari zorra hurrengo iraileko
San Migel egunean ordainduko zion, Beduako errenterian burdinak emanda.

- 1543-III-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Anton Indok ordainagiria eman
zion Joan Zuuberi. Joanek lehenago Maria Antoni 12
dukateko zorra egin zion, eta bi epetan egin zion ordainketa. Lehenbizi 6 dukat eman zizkion, eta egun
hartan beste 6 dukat, Joan Zuuberen emaztearen eskutik. Maria Antonek 12 dukaten ordainagiria eman
zion.

Lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa, Grazian
Lekuko Grazian Ezenarro, Anton Arretxe gaztea
eta Frantzisko Baltzola zestoarrak izan ziren (ikus Ganbara eta Domingo Goiburu izan ziren (ikus [XVI.
m. (43-III) 15] agiria).
[XVI. m. (43-I) 19] agiria).
- 1543-I-19an, Iraetako burdinolan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Mendaroko Nikolas Garate mazolaria eta Zestoako Martin Arano “Motza”, eta, bestetik, Arroako
Joan Etxenagusia tiratzailea. Joanek beste biei 4 kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman zien, eta
hauek zorra hurrengo San Migel egunean ordainduko

- 1543-III-27an, Iraetako burdinolaren ondoan, Aizarnazabalgo Joan Esnal gaztea agertu zen Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago, 1539-VII6an, Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman zuen Zestoako Maria Perez Potzuetakoarekin izandako auzian,
Esnal etxean Lope Esnali (Maria Perezen lehen senarrari) zegokion doteaz. Orduan Joan Esnal gaztea
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eta aita 53 kintal burdina eta auzi-gastuak (2 dukat) konpromisoa hartuz. Gero beste agiri batez zehaztu
egin zuten Joan Esnalek 64,5 dukat ordaindu behar
ordaintzera kondenatu zituen korrejidoreak.
zizkiela, eta gainerakoa Maria Perezek eta senarrak
Joan Esnal gazteak epaia onartu egin zuen, eta kin- eman behar zizkietela. Haiek ziren bi aldeek egin betal haien, auzi-gastuen eta emandako maileguaren ba- harreko ordainketa bakarrak.
lioa (guztira 64,5 dukat) Maria Perez Potzuetakoari
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Mareta Martin Arano senarrari hurrengo Eguberrietan ortinez Egiakoa eta Bartolome Mendia morroia, eta
daintzeko obligazio-agiria eman zien.
Arroako Anton Zugasti (ikus [XVI. m. (43-III) 41]
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez agiria).
Egiakoa eta Bartolome Mendia morroia, eta Arroako
- 1543-IX-8an, Zestoako errebalean, Esteban EzJoan Zugasti (ikus [XVI. m. (43-III) 40] agiria).
tiola eskribauaren aurrean, Maria Anton Indo alarguna
Egun eta leku berean, Maria Perez Potzuetakoak eta Arroako Esteban Luberriaga bildu ziren. Estebanek
(Iraetako Arrubia etxean burdinolatik gertu bizi ze- Maria Antoni hartutako mando bategatik 14 dukateko
nak), ordainagiria eman zien Joan Esnal aitari eta zorra ordaindu zion, eta zestoarrak arroarrari ordainaizen-deitura bereko semeari. Lehenago Gipuzkoako giria eman zion, Anton Arretxe eta Grazian Ganbara
korrejidoreak epaia emana zuen Joan Esnal Maria Pe- lekuko izanik (ikus [XVI. m. (43-IX) 11] agiria).
rezi 55 kintal burdina eta 2 dukateko auzi-gastuak ordaintzera kondenatuz (ikus VII ZESTOA XVI. MEN- 2.1.30. Marina Artiga, Martin Egaña eta San
DEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-II) 18] agiria).
Joan Egañaren agiriak
Burdinek, auzi-gastuek eta maileguz hartutako diruek guztira 78 dukat ballio zuten. Egun hartan Joan
Esnal semeak eta Maria Perez Potzuetakoak eta senarrak obligazio-agiria egin zuten Santuru Erreteni,
Martin Usarragari eta lagunei 78 dukat ordaintzeko

- 1543-V-6an, Tolosan, bertako Joanes Estanga eskribauaren aurrean, Berastegiko Migel Bera agertu zen.
Gazteluko Joanes Ibarrondoren zorrak kobratzeko
ahalmena zuen, eta Pedro Bengoetxea eta Alonso Urkiaren (edo Urkinaren) prokuradore ere bazen.

2.53. irudia.
Berastegiko udaletxea.
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Migel Berak ahalordea eman zion Tolosako Joan
Berrobi eskribauari, harentzat eta Tolosako Martin
Elizalde gaztearentzat zor batzuk kobra zitzan. Zordunak zestoar hauek ziren: batetik, Marina Artiga (Joan
Arretxeren emaztea) eta honen fidatzaile Domingo Lizarrarats semea (28 dukat), eta, bestetik, Joan
Artigaren Maria Sebastian Artazubiaga (edo Artiga)
emaztea, Frantzisko Artiga eta Domingo Lizarrarats
semea (19,5 dukat). Zorra guztira 47,5 dukatekoa zen.
Zor haiek Azpeitiko Joan Akemendiren aurrean
lehenago eginak ziren. Lekuko tolosar hauek izan ziren: Martin Elizalde, Domingo Belauntza morroia eta
Alberto Tellaetxea (ikus [XVI. m. (43-V) 8] agiria).

- 1543-VII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Egaña azaldu zen. Martin
Egañak, hain zuzen, Arroako Martin Luberriagak
emanda eskubidea zuen Arroako Lope Irureri 5 dukateko zorra kobratzeko, eta honek zorra ordaindu ziolako, hark ordainagiria eman zion.
Lekuko zesotar hauek izan ziren: Anton Arretxe,
Antonio Lizarrarats eta Domingo Urbieta (ikus [XVI.
m. (43-VII) 5] agiria).
- 1543-XI-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Egañazpi baserriko jabe San Joan Egaña eta emazte Maria Egaña,
alaba Grazia Egaña bere senar Bernalt Aldalurrekin,
eta alaba Katalina Egaña Domingo Narruondo senarrarekin (bi hauek Zumaiako Azkarate baserrian bizi
zirelarik).

- 1543-V-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Tolosako Joan Berrobi eskribauak ordainagiriak eman zituen. Berastegiko Migel Beraren
ahalordeaz Zestoako Marina Artigari eta Domingo
Haiek ziotenez, desadostasunak zituzten Grazia
Lizarrarats gazteari 28 dukat kobratu zizkien. Bestalde, Maria Sebastian Artazubiagari (Joan Artigaren erta Katalina alabei Egañazpi etxean zegokien seniemazteari), Frantzisko Artiga semeari eta Domingo parteaz, eta auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki
zuten. San Joan Egañak eta Maria Egaña emazteak bi
Lizarrarats gazteari 19,5 dukat kobratu zizkien.
arbitro izendatu zituzten: Joan Arano eta Martin EzenKopuru haiek lehenago Azpeitian Joan Akemendi arro. Beste aldeak, berriz, Pedro Iribarrena eta Martin
eskribauaren aurrean hurrenez hurren egindako 49 Azkue izendatu zituen. Aipaturiko lau arbitroak ados
eta 76 dukateko zorren azken ordainketarenak ziren. jartzen ez baziren, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Akertza lizentziatuak ere arbitro-lanak egingo zituen.
merkataria, Pedro Akoa eta Grazian Etorraetxea (ikus
Bi aldeek arbitroen epaia onartu egingo zuten. Bes[XVI. m. (43-V) 26] agiria).
tela, obeditzen ez zuen aldeak 5.000 maraiko isuna
- 1543-V-15ean, Arroan, Esteban Eztiola eskri- ordainduko zuen. Lekuko Anton Arretxe, Pedro Ezenbauaren aurrean Arroako Martin Luberriaga azaldu arro eta Frantzisko Artazubiaga izan ziren.
zen. Arroako Lope Irurek 5 dukat zor zizkion, berEgun berean, Maria Egañak, Grazia Egañak eta
tako eliztarrek Debako Kontzejuarekin eta apaizekin
izandako auzian izandako gastuetatik kobratzea ze- Katalina Egañak, emakume ezkonduak zirelako, zin
gokiolako. Egun hartan, ordea, Martin Luberriagari 5 egin zuten konpromiso-agiriak eta emango zuten
dukatak Martin Egañak ordaindu zizkion. Ondorioz, epaiak zioena bete egingo zutela.
Martin Luberriagak ordainagiria eta ahalordea eman
- 1543-XII-21ean, Aizarnan, aipatutako arbitroek
zizkion, zorra Lope Irureri kobra ziezaion.
eta San Joan Perez lizentziatuak epaia emateko epea
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- luzatu egin zuten hurrengo urtarrileko Errege eguna
tza-Agirre harakina, Joan Ondalde eta Martin Li- arte. Lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa eta Anton
Sorazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XI) 8] agiria).
zasoeta (ikus [XVI. m. (43-V) 15] agiria).
- 149 -

iX Zestoa XVi. Mendean (1542-1543)

2.1.31. Txiribogatarren, zubiaurretarren eta
baltzolatarren tratu eta agiriak

ostiralez, salaketa eta kereila ipini zituen Zestoako
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta alkatearen aurrean Martin Zubiaurreren (edo Akoabarre- 1543-I-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- naren) aurka. (San Joan Perez 1542-I-13an zen Zesbauaren aurrean Katalina Txiriboga eta Ana Lopez toako alkate, eta ez urtebete geroago. Beraz, gure usElorriagakoa (Martin Lizasoetaren emaztea) agertu tez aurreko urteko albistea da hau).
ziren. Lehenago Katalinaren ama Katalina Diaz MiruGrazia Makatzagak, ordea, Martini barkatu eta sabikoa zenak 13 dukateko zorra egin zion Ana Lopezi,
eta zor hura Katalina Txiribogak ordainduko zion hu- laketa eta kereila erretiratzeko eskea egin zion alkateari. Zenbait lagun eta senidek eskatuta hartu zuen
rrengo urteko martxoko Andre Mariaren egunean.
erabaki hura. Zin egin zuen inork beldurtuta edo alkaLekukoetako bi Frantzisko Baltzola eta Martin Ar- tearengandik justizia lortzeko zalantza zuelako ez
tazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (43-I) 14] agiria). zela erretiratzen, bere borondatez baizik (ikus [XVI.
m. (43-I) 17] agiria).
Ustez 1543. urteko urtarrilaren 13an, Zestoako
- 1543-I-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAkoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Grazia
Makatzaga andreak barkamen-agiria egin zuen. Gra- bauaren aurrean Aziarnazabalgo Domingo Intxaurrezia ohean gaixo zegoen, eta hark zioenez, bezperan, gi eta Zestoako Pedro Baltzola agertu ziren. Pedrok
Domingori zekorra eman zion, eta honek hari egindako 4 dukateko zorra hurrengo Andre Mariaren egunean ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Joan Fernanez
Arreitzakoa, Joanes Garratza apaiza eta Joan Artiga
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-I) 23] agiria).
- 1543-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre eta Domingo
Garratza zestoarrak agertu ziren. Domingo jostuna
zen eta Frantziskori oihalez eta zetaz jantziak egin
zizkion. Ondorioz, Frantziskok 10 dukateko zorra hurrengo Asentzio egunean ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Ezenarro (Ezenarroko “Arotza”ren semea), Joan
Iraeta? (Pedro Ziorraga maisuaren morroia), eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (43-II) 21] agiria).

2.54. irudia. aizarnazabalgo Mirubiko ataria.

- 1543-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Ibarrola, Martin Arano zestoarra (Iraetako Arrubian bizi zena) eta Pedro
Martinez Baltzolakoa azaldu ziren. Pedro Martinezek
beste biei 8 kintal burdina pletinaren balioa dirutan
eman zien, eta hauek zorra burdinak Beduako erren-
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dro Altzolarats elkartu ziren. Pedro Martinezi, hain
zuzen, Maria Perez Altzolarats-Portalekoak 40 dukat
zor zizkion, eta egun hartan zor hura Pedro AltzolaObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- ratsek ordaindu zion Pedro Martinezi. Ondorioz, horen: Anton Arretxe, Juan Artiga eta Joan Egaña (ikus nek hari ordainagiria eman zion, eta eskubidea ere
bai, kopuru hura Maria Perezi kobra ziezaion.
[XVI. m. (43-II) 26] agiria).
terian hurrengo maiatzaren amaierarako emanda ordainduko zioten.

- 1543-III-10an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Maria Martinez Baltzolakoa agertu zen, hau da, Pedro Artzubiagaren emaztea. Senarrak Maria Martinezi emandako ahalordeaz
baliatuta, ahalordea eman zien Martin Perez Artzubiagakoa semeari, Gipuzkoako korrejimenduko Beltran
Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta
beste lau prokuradoreri.

Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Domingo Garratza, Fernando Altzolarats eta San Joan
Elgoibar (ikus [XVI. m. (43-III) 28] agiria).

- 1543-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Etorraetxearen Grazia Baltzola alargunak ordainagiria eman zion Joan Baltzolari
(Baltzola etxearen jabeari). Graziak hain zuzen Baltzola etxean zuen seniparteagatik kobratu behar zuena San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta
Maria Martinezek auzia zuen Zestoako alkatearen Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak (horretarako izendatuaurrean bertako Pedro Altzolaratsekin, eta ahalordea riko arbitroek) erabaki zuten (ikus VII ZESTOA XVI.
MNENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-II) 27]
emandakoek ordezkatuko zuten.
eta [XVI. m. (40-III) 22] agiriak, eta VIII ZESTOA
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolo- XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-V)
me Amilibia, Anton Arretxe eta Martin Otxoa Artazu- 19] agiria).
biagakoa (ikus [XVI. m. (43-III) 20] agiria).
Egun hartan Joan Baltzolak Graziari zorraren zati
- 1543-III-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bat (10 dukatekoa) eman zion, eta honek hari ordainbauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa eta Pe- agiria ere bai. Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Kle-

2.55. irudia.
aizarnazabalgo
errezustagoikoa.
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Elkarri eman zizkioten ordainagirietan lekuko
mente Aisoro apaiza, Frantzisko Artazubiaga eta Antonio Lizarrarats bikarioa (ikus [XVI. m. (43-IV) 4] hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Errezusta eta Mateo
Errezusta, eta Zestoako Pedro Goienetxea (ikus [XVI.
agiria).
m. (43-IV) 22] agiria).
- 1543-IV-21ean, Iraetako burdinolan, Esteban
- 1543-VIII-18an, Zestoako Zelaitxikietan, EsEztiola eskribauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa eta Nikolas Martinez Egiakoa azaldu ziren. Pe- teban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Joan
drok Nikolasi maileguz 16 kintal burdina pletinaren Martinez Baltzolakoak ordainagiria eman zion Elbalioa dirutan eman zion, eta Nikolas Martinezek zo- goibarko Joan Gelalsorori (oraingo Gelatxokoari).
rra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion, Joanek eta Martin Agirre elgoibartarrak Joan Martinez Baltzolakoari idi batzuengatik 6 dukateko
burdinak Beduan emanda.
zorra eta 2 dukateko auzi-gastuak egin zizkioten,
Lekuko Zestoako Anton Arretxe eta Martin Ara- eta Joan Gelalsorok ordaindu ziolako, arroarrak
no “Motza”, eta Arroako Joan Etxenagusia izan ziren ordainagiria eman zion.
(ikus [XVI. m. (43-IV) 15] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako San Joan Perez
- 1543-IV-22an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- Idiakaitz-Lilikoa alkate eta lizentziatua, Anton Soratiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: ba- zabal morroia eta Arroako Domingo Baltzola (ikus
tetik, Azpeitiko Mateo Errezusta eta Antso Errezusta [XVI. m. (43-VIII) 13] agiria).
fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Pedro Altzolarats
eta Pedro Martinez Baltzolakoa.
2.1.32. Artzubiagatarren, ostolatzatarren eta
Azpeitiarrek zestoarrei lehenago obligazio-agiria
eman zieten Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, eta
egun hartan elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzten. Mateok eta Antsok Pedro Altzolaratsekin, Pedro Martinez Baltzolakoarekin eta Frantzisko Altzolaratsekin 108 dozena ferra txiki eta zigilatuko zorra
zuten. Zor hura azpeitiarrek ferrak hurrengo ekaineko
San Joan egunerako Beduan utzita ordainduko zieten
zestoarrei.

etxabetarren agiriak

- 1543-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Martin Perez Artzubiagakoa zestoarra aurkeztu zen. Ahalordea eman zion Sevillan bizi zen Pedro Durango gipuzkoarrari, Huelvako Fernan Rodriguez ontzi-maisuari 90 dukateko zorra kobra ziezaion
(1 dukat = 375 marai). Fernan Rodriguezek Martin
Perezi lehenago egin zion zor hura Sevillako Gaspar
Caballero eskribauaren aurrean emandako obligazioagiriaren bidez.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Errezusta eta Iñigo Goiatz, eta Zestoako PeAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
dro Goienetxea (ikus [XVI. m. (43-IV) 21] agiria).
Martin Intxaurregi, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina
eta Anton Arretxe gaztea.
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa eta Azpeitiko
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Iñigo Goiatz elkartu ziren. Pedro Martinez Baltzo- aurrean izanik, Martin Perez Artzubiagakoak ahalorlakoa bere biloba Pedro Altzolaratsen ordezkari ere dea eman zion Sevillan bizi zen Asentzio Altzola gibazen. Pedro Martinezek bilobaren izenean 9 dukat puzkoarrari. 90 dukateko zorra kobratuko zion Hueleman zizkion Iñigo Goiatzei, eta hiruren artean egun vako Fernan Rodriguez ontzi-maisuari. Fernan Rodrihartara arte izandako tratuen kontu guztiak garbituta guezek zor hura Sevillan egin zion zestoarrari Gaspar
geratu zien.
Caballero eskribauaren aurrean, 1538-XI-15ean.
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2.56. irudia. Bidaniko
san Bartolome eliza.

Horrez gain Asentzio Altzolak beste zor batzuk
ere kobratuko zituen Martin Perezentzat. Hauek ziren zordunak: Frantzisko Ibañez Garagartzakoa gipuzkoarra, Joan Fernandez Lasaokoa gipuzkoarra,
Martin Sarasua bizkaitarra, Luis Negron? sevillarra,
...? Segura ezpataria, Ana Cermeno eta bere senideak,
Joan Mendieta eta Actarri? batxilerra (ikus [XVI. m.
(43-II) 8] agiria).

- 1543-II-13an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Aiako Urdanetan bizi zen Domingo Egaña, eta, bestetik, Altzolarats jauregiko burdinolako
Domingo Ostolatza aiarra.

Domingo Egañak olagizonari obligazio-agiria
eman zion 5 dukat eta 8 erreal emateko. Lehenago
Domingo Ostolatzak diru hura Zestoako Martin Iri- 1543-II-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- barrenari eta Martin Olazabali eman zien, Zestoako
ren aurrean Kristobal Artzubiaga eta Martin Gabiria Zubiateko basoan egur-ikatza egin zezaten. Domingo
azaldu ziren. Martin bere emazte Maria Zabala zena- Ostolatzak baso hartako egurrak lehenago Zestoako
rekin izandako seme-alaben tutore ere bazen. Martin- Kontzejuari erosi zizkion.
ek Kristobali 6 dukat eta 21 txanponen ordainagiria
Martin Iribarrenek eta Martin Olazabalek, ordea,
eman zion. Kristobalen aitaginarreba Domingo Zabala zenak Maria Zabalari eta Martini zor zizkion, egin ez zioten Domingo Ostolatzari ikatzik egin, eta lehenzuen testamentuan agindutakoaren arabera. Agindu- ago bi zestoar haiekin batera konpromisoa hartutako
tako diruen zatia ziren 6 dukat eta 21 txanpon haiek, Domingo Egañak bakarrik egingo zuen ikatza hurreneta seme-alabak elikatzeko eta beste zerbaitetarako go Pazko garizumarako.
ziren.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako San
Kristobalek 4 dukat eta 21 txanpon Blas Artazu- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta Aiako
biagari eman zizkion, Martin Gabiriak Blasi zor zi- Beltran Ostolatza eta Joan Arrazuria.
zkiolako, eta beste 2 dukat zuzenean Martini eman
Jarraian, Domingo Ostolatzak ahalordea eman zion
zizkion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Arrona, Joan Akoa eta Domingo Etorra (ikus [XVI. Domingo Egañari, hark Martin Iribarrenaren eta Martin Olazabalen aurka zituen eskubide guztiak erabil
m. (43-II) 15] agiria).
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zitzan eta aurreratutako 5 dukat eta 8 errealak kobra menjak eta Martin Ibañezek Domingo Zabalarekin
eta Kristobalekin izandako tratuen kontuak ere garbizitzan (ikus [XVI. m. (43-II) 17] agiria).
tuta geratu ziren.
- 1543-III-21ean, Bidanian, Esteban Eztiola eskriOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Dobauaren aurrean Zestoako Bartolome Etxabek obligazio-agiria eman zion Bidaniko Bernal Otalorari. Zes- mingo Arrona, Esteban Artiga eta Pedro Akoa (ikus
toarrak 8,5 errealeko zorra 15 eguneko epean ordain- [XVI. m. (43-IV) 19] agiria).
duko zion. Lekuko Bidaniko hauek izan ziren: Joan
- 1543-XII-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esLopez erretorea, Martin Usarraga eta Joan Martinez
kribauaren aurrean Martin Legarda eta Altzolarats
Zelaikoa (ikus [XVI. m. (43-III) 30] agiria).
jauregiko Domingo Ostolatza olagizon aiarra elkartu
- 1543-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ziren. Desadostasunak zituzten burdinolako tresnebauaren aurrean Zestoako Bartolome Etxabe eta Joan riaz eta eskubideez, eta auzia arbitro epaileen esku
Fernandez Arreitzakoa hauspogilea bildu ziren. Bar- uztea erabaki zuten.
tolomek Joan Fernandezi obligazio-agiria eman zion,
Martin Legardak Martin Ondalde izendatu zuen arhurrengo Santiago egunerako 1,5 anega gari eta dukat
bitro, eta Domingo Ostolatzak Esteban Eztiola eskribat ordaintzeko konpromisoaz.
baua. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Ar- arbitro San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
tzuriaga eskribaua, Domingo Aspe eta Anton Arretxe izango zen. Konpromiso-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Klemente Aisoro, Frantzisko Zubiaurre eta
(ikus [XVI. m. (43-III) 33] agiria).
Andres Lili (ikus [XVI. m. (43-XII) 17] agiria).
- 1543-IV-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Bernal Otalora bidaniar merioordeak 2.1.33. Amilibitarren, altzolarastarren eta
ordainagiria eman zion Zestoako Bartolome Etxaberi. artazubiagatarren agiriak
Lenenago Bartolomek 29 errealeko zorra egin zion
Bernali Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren au- - 1543-II-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
rrean, eta 8,5 errealeko zorra ere bai Esteban Eztiola bidez Joan Ibañez Amilibikoa zestoarrak ahalordea
eskribauaren aurren, hau da, 37,5 errealekoa zen zorra eman zion Arroako Martin Kortazar-Arronari. Valladoguztira. Egun hartan, ordea, zestoarrak zor osoa or- lidko Joan Bautista Sardelak urrezko 40 pesoko zorra
daindu egin zion merioordeari.
(1 peso = 450 marai) egin zion Cadizen 1540-IX-29an,
eta zor hura Martinek Valladoliden kobratu behar zion.
Lekuko Pedro Akoa eta Domingo Arrona izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 7] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Arrona eta Martin Otxoa Ermukoa, eta Azpeitiko Domin- 1543-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Lasa (ikus [XVI. m. (43-II) 11] agiria).
bauaren aurrean Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez
Zubiaurrekoaren alarguna) eta Kristobal Artzubiaga
- 1543-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieskribaua azaldu ziren. Domenjak bere seme-alaben bauaren aurrean Azpeitiko Tomas Mendiolatza eta
tutore gisa ere jardun zuen. Kristobalen aitaginarre- Zestoako Frantzisko Altzolarats agertu ziren. Franba Domingo Zabala zenak 7 dukateko zorra egin zion tziskok Tomasi 10 kintal burdinaren balioa eman zion
Martin Ibañezi, eta Kristobalek zor hura Domenjari dirutan, Pedro Martinez Baltzolakoaren bidez. Burdiordaindu zion. Lehenago 3 dukat ordaindu zizkion, nak nolakoa izan behar zuen ere, Frantziskok lagin
eta egun hartan beste 4 dukat. Egun hartara arte Do- bat emanda zehaztu zuten.
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2.57. irudia. amilibiko
indarretxea.

Lekuko Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre, harakiKintal burdina 150 librakoa izango zen, eta kintalaren prezioa 24 errealekoa. 20 egun barru eman- na, eta Pedro Egaña, eta Aizarnazabalgo Martin Ibañez
go zizkion Tomasek Beduan 10 kintalak. Obligazio- Amilibikoa izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IV) 30] agiria).
agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar,
1543. urtean, ustez maiatzean, Zestoan Blas ArtaFrantzisko Baltzola eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m.
zubiaga eskribauaren aurrean Joan? Amilibia hargina
(43-III) 23] agiria).
agertu zen. Obligazio-agiria eman zuen oihalezko
- 1543-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- arropak jaso zituelako 19 erreal ordaintzeko konprobauaren aurrean Zumaiako Martiza Ipintza azaldu misoa hartuz. Lekukoetako bi Klemente Aisoro apaizen, Martin Ipintza zenaren alaba. Ahalordea eman za eta Fernando Edarritzaga izan ziren (ikus [XVI. m.
zion Zestoako Migel Artazubiagari, Zestoako Joan- (43-V) 4] agiria).
es Ipintza apaiz zenak Martizarentzat testamentuan
- 1543-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaagindutakoak kobra zitzan. Martizaren eskubideei
zegokien beste edozer ere kobratuko zuen Migel aha- ren aurrean Azpeitiko Migel Otxandiano eta Zestoako
Frantzisko Altzolarats elkartu ziren. Frantziskok, bere
lordedunak.
anaia Pedro Altzolaratsen izenean, ordainagiria eman
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Ezen- zion Migeli, honek 1.666 maraiko zorra ordaindu egin
arro, Aizarnazabalgo Migel Agirre erretorea eta ziolako.
Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (43-IV) 12]
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Tomas Menagiria).
diolatza, eta Zestoako Frantzisko Enparan eta Domin- 1543-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Artazubiaga.
bauaren aurrean Arroako Martin Akertza eta Zestoako
Egun eta leku berean, Migel Otxandianok obligaMigel Artazubiaga azaldu ziren. Migelek Martini eta
Martinen semeei 7 dukat balio zuten arropak egin ziz- zio-agiria eman zion Frantzisko Altzolaratsi. Migelek
kien, eta Martinek zorra hurrengo abuztuko Andre ferratzeko 21.000 iltze egingo zizkion, 1.000 iltzek
harategiko 9 librako pisua izanik. Iltzen erdiak “kolMariaren egunean ordainduko zion.
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- 1543-X-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube zurgina eta Joan Amilibia
hargin-maisua azaldu ziren. Zurgina bere ama Margarita Zuube-Apategiren eta oinordekoen ordezkari ere
bazen, Joan Zuubek Joan Amilibiarekin auzia zuen,
honek haren aita zenari zorrak egin zizkiolako (dirua
Lekuko honako hauek izan ziren: Kristobal Orio eta ganaduak hartuta eta hark hargin-maisuari lanak
zumaiarra, Tomas Mendiolatza azpeitiarra, eta Do- eginda). Joan Amilibiak zioenez, ordea, bere zor guzmingo Artazubiaga eta Frantzisko Enparan zestoarrak. tiak zurginaren aitari ordaindu zizkion, dirua emanda
eta harentzat hormak eraikita.
Egun berean, Zestoako errebalean, Tomas MenDena den, bi aldeek auzia erabaki zezaten arbitro
diolatzak obligazio-agiria eman zion Frantzisko
Altzolaratsi. 7 kintal burdina Beduako errenterian epaileak izendatu zituzten, eta haiek emandako epaia
emango zizkion ekainaren amaierarako, zerga guztiak bi aldeek beteko zuten. Hargin-maisuak Aizarnako
ordainduta. Burdinaren kalitatea Frantziskok Tomasi Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea izendatu zuen
emandako laginarena bezalakoa izango zen. Kintalak arbitro, eta zurginak Zestoako Antonio Lizarrarats
150 libra pisatuko zituen (1 kintal = 150 libra), eta 24 bikarioa. Azken bi hauek, behar izanez gero, hirugarren arbitroa hautatu ahal izango zuten. Epaia hurrenerreal balioko zuen.
go Eguberrietarako egongo zen argitara emana, baina
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo epea luzatzerik izango zuten.
Artazubiaga, Frantzisko Enparan eta Anton Arretxe
Epaia betetzen ez zuen aldeak 10.000 maraiko
(ikus [XVI. m. (43-VI) 4] agiria).
isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko zestoar hauek
- 1543-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua, eta Domingo
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia Urbieta eta Joanes Garratza apaizak (ikus [XVI. m.
eta Urretxuko Joan Erosidoeta azaldu ziren. Joanek (43-X) 1] agiria).
Domingoren Amilibiko basoetara 20 txerri sartuko
zituen ezkurra jan zezaten. Irailaren 8an (lau egun le- 1543-X-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauahenago) hasi eta azaroko San Martin eguna arte baz- ren aurrean Arroako Martin Akertza eta Zestoako Migel
katuko ziren txerriak, eta bakoitzagatik Gaztelako 5 Artazubiaga elkartu ziren. Martinek Migeli 7 dukateko
erreal ordainduko zizkion Joanek Domingori, txerriak zorra ordaindu ziolako, honek hari ordainagiria eman zion.
basoetatik atera baino lehen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando OlazaEzkurra azaroko San Martin eguna baino lehen amai- bal medikua, Pedro Akoa eta Pedro Zigorraga maisu
tzen bazen (edo egun gehiagotan bazegoen), egunen ara- zapataria (ikus [XVI. m. (43-X) 7] agiria).
bera ordainduko zuen Joan Erosidoetak. Domingok baso
haietara gehienez beste 25 txerri sartu ahal izango zituen.
- 1543-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriTxerri-zaintzaileak Joanek bere kontura ipiniko zituen. bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Migel
Beste norbaitek Joanen txerriak bahitzen bazituen, Do- Artazubiaga eta emazte Ana Aisoro, eta, bestetik,
mingok kendu beharko zuen bahitura.
Maria Perez Lizarraraskoa (Blas Lasaoren alarguna).
Bi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Auso- zituzten; baita Blas Lasao zenak eta Esteban Aisoro
roetxea, Pedro Eskoriatza-Agirre harakina eta Este- bikario zenak elkarrekin izandako tratuenak ere. Bi
ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (43-IX) 16] agiria). aldeek elkarri ordainagiria eman zioten.
pe batekoak” izango ziren, eta beste erdiak “bi kolpekoak”. Mila iltzegatik 15 marai kobratuko zituen
Migelek, eta iltzeak Zestoan, Pedro Martinez Baltzolakoaren etxean, entregatuko zituen, zergak ordainduta, ekainaren 15erako.
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Horrez gain, Maria Perezek Migeli ordainagiria
eman zion, honek hari mintegi baten zortzi urteko
errenta ordaindu ziolako, eta Migelek Maria Perezi
ere bai, obligazio bateko 33 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando
Olazabal medikua, Joanes Ibañeta apaiza eta Anton
Arretxe (ikus [XVI. m. (43-XII) 19] agiria).

2.1.34. Idiakaiztarren, ibiakaiztarren eta
lizarrarastarren agiriak
- 1543-III-3an, Iraetako burdinolaren aurrean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
batetik, Gregorio Elizalde, Maria Etorra emaztea eta
Katalina Etorra amaginarreba, eta, bestetik, Zestoako
Maria Ibiakaitz. Lehen hirurek Maria Ibiakaitzi obligazio-agiria eman zioten, 6 kintal burdina pletinatan
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Maria Etorrak, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko
hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako
jauna), eta Debako Ramos Edarritzaga eta Grazian
Etxea (ikus [XVI. m. (43-III) 8] agiria).
I Zestoa Mendetan Zehar (Historiaurretik 1500.
urtera arte) liburuaren 6.6.1. atalean, 1385. urteari
dagokionean, 206. orrialdean genionez, “Ibiakaitz”
gure ustez “Idiakaitz”en forma zaharra da.
1543. urtean, ustez ekainean, badirudi Antonio Lizarrarats bikarioak, Sevillako Luis Aiora eskribauaren ahalordea erabili zuela (ikus [XVI. m. (42-III) 5]
agiria). Domingo Lizarrarats semeak emandako ahalordeaz prokuradoreren bati ahalmena kendu eta beste
bat izendatu zuen. Lekukoetako bi Domingo Etxauzelin eta Joan Fernandez Arreitzakoa izan ziren (ikus
[XVI. m. (43-VI) 1] agiria).

2.58. irudia. Lizarrarats etxea.

kontratua idatzi zuen. Nagusia Maria Perez IdiakaitzLilikoa zen, hau da, Iraetako andre alarguna. Maizterrak Aiako Domingo Uztaeta eta Joan Arruti ziren.
Errenta aldia 6 urtekoa izango zen, eta hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen.
7 anega gari eta anega bat artatxiki zen urtero ordaindu beharreko errenta: gariak abuztuko Andre Mariaren egunean, eta artatxikia Domu Santu egunean.

Baserriari zegozkion alkabalak eta zergak erdi
bana ordainduko zituzten nagusiak eta maizterrek.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, base- 1543-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rrian bertan jarraitu ala uzteko. Bestela errenta aldia
bauak Aiako Umelarre baserriaren errentamendu- urtebetez luzatuko zen.
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Maizterrek nagusiari urtero udan gaztak eta gaztanberak emango zizkioten, eta Eguberrietan kapoi
parea ere bai. Baserrian hazten zen ganadu guztia erdi
bana izango zen. Alde batek ganadu gehiago ipintzen
baldin bazuen, horri zegokion prezioa kendutako ganadutik ordainduko zitzaion, adituek balioetsi ondoren. Etxeko txerriak ere erdi bana haziko zituzten, eta
horrela ez bazen, ezingo zen ganadurik hazi.

gakoa eskribaua izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VII)
19] agiria).

2.1.35. Agotetarren, lizasoetatarren eta
goienetxeatarren agiriak

- 1543-II-6an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren bidez Arroako Domingo Agote apaizak ahalordea
eman zien Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
Ganadua hil edo galdu egiten bazen, maizterrek eta beste hiru prokuradoreri. Ahalordea zutenek Doseinaleak ekarri beharko zituzten. Errenta aldia amai- mingorentzat demanda bati zegokiona kobratu ahal
tzen zenean, maizterrek Umelarren utzi beharko zi- izango zuten Kantzelaritzako Alonso Santesteban
tuzten bertako lastoak eta tresneria, hasieran jaso zu- idazkariarengandik, edo Debako Maria Joan Arriola
teneko egoera bezain onean.
(Balentin Olanoren alarguna zen), Domingo Olano
edo hauen senideengandik.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas Azkona eta Anton ArreAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
txe (ikus [XVI. m. (43-VI) 12] agiria).
Ibañez Amilibikoa, Pedro Areitzaga eta Joan Martingo Zumaia (ikus [XVI. m. (43-II) 7] agiria).
- 1543-VI-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Domenja Ibiakaitzek ordain- 1543-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriagiria eman zien Gregorio Elizalderi eta emazte Ma- bauaren aurrean Fernando Zubeltzuk ordainagiria
ria Etorrari. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak eman zion Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari. Aisenar-emazteak 4 dukat ordaintzera eta zilarrezko ka- zarnako Pagaldazuriko Martin Lizasoetak 2 dukat zor
tilu baten bahitura altxatzera kondenatu zituen, eta 4 zizkion Fernandori, eta zorra Pedrok ordaindu zion.
dukatak ordaindu egin zizkioten Domenjari.
Beraz, ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Fernandok Pedrori, honek zorra Martin Lizasoetari kobra
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria- ziezaion.
tza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta Joan Muntxaka (Pedro Ziorraga maisu zapatariaren morroia)
Lekuko hauek izan ziren: Fantzisko Artiga, Kris(ikus [XVI. m. (43-VI) 26] agiria).
tobal Indo, Martin Arzallus eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (43-VI) 34] agiria).
- 1543-VII-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Katalina Artzubiaga agertu zen, hau da,
- 1543-VI-30ean, Aizarnako Potzuetan, PagaldazuJoan Lizarrarats zenaren amaginarreba. Hark zuen Joan rin maizter zegoen Martin Lizasoetak ahalordea eman
zenaren arimaren aldeko elizkizunen ardura. Egun har- zion Katalina Oliden emazteari Esteban Eztiola eskritan Katalinak Joan Artzubiagarekin eta honen emazte bauaren bidez. Martin Probintziatik kanpo ibiltzekoa
Graziana Zabalarekin kontuak egin zituzten, eta senar- zen, eta emazteak ordezkatuko zuen haren auzietan.
emazteek zorraren azken 6 errealak ordaindu zizkioten
Katalinari. Ondorioz, honek haiei Joan Lizarrarats zenaMartin Lizasoetak, gainera, emazteari, Arroako
ren izenean ordainagiria eman zien.
Joan Akertza-Olideni eta Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eman zien ahalordea. Martini egin zizkioten
Lekuko Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua eta zorrak kobratuko zituzten, eta zordunak auzitara eraAnton Arretxe, eta Azpeitiko Pedro Martinez Uran- man ahal izango zituzten. Martinen ondasunak kudea- 158 -
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2.59. irudia.
Lizasoetaundi Berria.

tu egingo zituzten, eta saltzeko ahalmena ere bazuten.
Obligazio-agiriak ere eman ahal izango zituzten haren izenean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
apaiza, Anton Arretxe gaztea eta Joan Zelaia-Intzina
(ikus [XVI. m. (43-VI) 36] agiria).
- 1543-VII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Azkaetak obligazio-agiria eman zien Joan Agoteri eta Marta Ermua
emazteari. Senar-emazteek Martini maileguz 4 dukaten balioa errealetan (urrezko 1 dukat = zilarrezko 11
erreal) eman zioten, eta honek zorra urtebeteko epean
ordainduko zien.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre, Anton Arretxe eta Kristobal Indo (ikus
[XVI. m. (43-VII) 22] agiria).
- 1543-X-16an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Kristobal Goienetxea agertu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta Domingo Gorosarriri, eta
Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan
Heredia, Joan Martinez Untzetakoa eta Pedro Zabala
prokuradoreei.

Ahalordea zutenek Arroako Martiz Luberriagari
eta seme Esteban Luberriaga fidatzaileari ondasunak
exekutatu behar zizkieten, emazte Maria Perez zenarekin egindako ezkontza-kontratuan bi ohe oso eta
abar agindu zizkiotelako eta ematen ez zizkiotelako.
Agirian lekuko Elgoibarko Nikolas Garate,
Arroako Grazian Leizaola eta Zestoako Anton Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (43-X) 5] agiria).
- 1543-X-30ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Arroako
Maria Goienetxea alarguna eta Kristobal Goienetxea
semea, eta, bestetik, Martiz Luberriaga eta Esteban
Luberriaga semea. Kristobal Goienetxea, hain zuzen,
Martizen eta Maria Perez Olidengoa emaztearen alaba Maria Lopez Luberriagakoa zenarekin ezkondu
zen. Orduan Martizek eta Maria Perezek dotea agindu zioten, eta egun hartan 2 ohe oso, kutxa, dirua eta
tresneria jaso zituzten. Dena kobratuta geratu ziren.
Maria e Kristobal ama-semeek ordainagiria eman
zieten Martizi eta Estebani. Horrez gain, Kristobal
eta Maria Lopezek semea izan zuten, eta semea testamentua egin gabe hiltzen bazen, dotea jatorrizko enborrera itzultzeko berme gisa, Goienetxea hipotekatu
egin zuten ama-semeek Martizen eta Estebanen alde.
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Lekuko honako arroar hauek izan ziren: Tomas Sasio- 2.1.35.1. Domingo Agote apaizak anaia Joan
la, Frantzisko Baltzola, Joan Armendia, Martin Egaña eta Agoterekin izandako auzia
Domingo Armendia (ikus [XVI. m. (43-X) 13] agiria).
- 1543-VI-19an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- 1543-XII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Dominbauaren bidez Joan Agotek eta emazte Marta Ermuak go Agote apaiza, eta, bestetik, anaia Joan Agote eta
ahalordea eman zioten Debako San Joan Arriolari. emazte Marta Ermua. Agoteko etxearen jabegoan
Maria Martinez Sasiolakoak Debako alkatearen agin- alde bakoitzak zuen parteaz desadostasunak zituzten,
duz, Joan Igarategiri bere etxea eta ondasunak exe- eta auzitan zebiltzan. Bi aldeek, ordea, erabakia hartu
kutatu egin zizkion, baina Joan Agotek eta emazteak zuten Joan eta Martak beren partea Domingori kobralehentasuna zuten hari zorrak kobratzeko. Beraz, le- tuta jabetza osoa Domingori emateko.
henbizi Joan Agoteren eta emaztearen zorra kobraJoanek eta Marta emazteak zenbat kobratu behar
tzen saiatuko zen San Joan Arriola.
zuten erabakitzeko, alde bakoitzak bere arbitro epaiLekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Enpa- lea izendatu zuen: Joanek eta Martak Debako Joan
ran, Anton Arretxe eta Joan Legarda (ikus [XVI. m. Sorazu, eta Domingok Zumaiako Pedro Etxabe. Bi
arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarena izendatu
(43-XII) 11] agiria).
ahal izango zuten.
Senar-emazteek kobratu behar zutena zehazteko, arbitroek kontuan hartuko zituzten Agote etxeak
zeuzkan zorrak, gastuak eta ordaindu beharreko seniparteak. Beren balioespena hamar eguneko epean
emango zuten. Bitarte horretan Joan eta Marta egongo ziren etxean, eta gero jabe bakarra Domingo Agote
apaiza izango zen.
Arbitroen epaia betetzen ez zuenak 100 dukateko
isuna ordaindu beharko zuen. Lekukoetako bi Nikolas
Martinez Egiakoa eta Domingo Otxoa Portukoa izan
ziren.
Bi arbitroek beren epaia eman zuten. Agote baserria eta ondasunak ikuskatu, neurtu eta balioetsi egin
zituzten. Agote etxearen zorren eta gastuen berri izan
zuten. Simona Agotek, Ana Agotek (San Lorenteko
serorak) eta beste zenbaitek seniparteagatik zituzten
eskubideak ere aztertu zituzten.

2.60. irudia. arroagoiko san esteban elizako
erretaula nagusia.

Ondoren, beren epaian erabaki zutenez, Agote
etxearen jabetza Domingo Agote apaizarentzat izango zen, baina horretarako Domingok anaia Joani eta
Marta Ermua emazteari 160 dukat emango zizkien
epeka: 10 dukat Joan Agotek etxetik irteten zuenean;
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nabar gaztea agertu ziren. Joan gazteak Joan Amasi
zaldi beltza erosi zion 10 dukatean, eta 6 dukat ordaindu gabe utzi zizkion. Horregatik obligazio-agiria
Domingo Agotek 20 eguneko epean fidatzailea eman zion, hurrengo Igokunde egunean ordaintzeko
aurkeztu beharko zuen, eta kopuru osoa ordaindu arte, konpromisoaz. Joan Arraio-Ameznabarrek 23 urte ziDomingoren partea hipotekatuta geratuko zen. Alde tuen, eta zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa
bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen, eta bete egingo zuela.
zortzina erreal ordainduko zizkioten ikertzaileei eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Sorazabal
arbitroei, beren lanagatik. Beste zortzina erreal eskri(San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren mobauari ordainduko zioten bere lanagatik.
rroia), Anton Altzolarats eta Domingo Ezenarro (ikus
Gero, Arroako San Esteban elizaren aurrean, Blas Ar- [XVI. m. (43-IV) 18] agiria).
tazubiagak epaiaren berri eman zien Domingo Agoteri eta
- 1543-V-25ean, Zestoako Liliko Intxaustian, EsteJoan Agoteri, eta hauek onartu egin zuten. Debako Joanes
Sorazu (Joan Sorazu epailearen semea) eta Tomas Sasiola ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
batetik, Maria Ipintza (Joan Ipintza apaiz zenaren iloizan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (43-VI) 24] agiria).
ba eta oinordekoa), eta, bestetik, Zumaiako Martitza
Ipintza. Joan Ipintzak Blas Artazubiaga eskribauaren
2.1.36. Olidendarren, ipintzatarren eta
bidez egindako azken testamentuan eta kodiziloeamastarren agiriak
tan, bi klausula ipini zituen Martitza Ipintzaren alde.
- 1543-III-27an, Zestoan, Arroako Joan Oliden azaldu Martitza behartsua zelako, 12 dukat eta ohea agindu
zen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Obligazio- zizkion. Hortik at soineko berdea eta erreala eman ziagiria eman zien Arroako San Joan Ermuari eta honen zkion apaizak bizi zela.
emazte Maria Sebastian Elorriagari, 6 kintal burdina
Martitzak bere 12 dukatak eta ohea jasotakoan, orpletina Beduan emateko, eta 5 dukat eta 3 erreal ordainagiria eman beharko zuen, eta Zestoako Ipintza
daintzeko konpromisoa hartuz.
etxean eduki zezakeen edozein eskubideri uko egin
Maria Sebastian Elorriaga lehenbizi Esteban Arbe beharko zion.
zenaren emazte izan zen, eta gero San Joan ErmuareMariak Martitzari egun hartan 12 dukatak eta ohea
kin ezkondu zen. Alargun zen bitartean, Arroako elizari 10 dukat eta 6 erreal eman zizkion, Esteban Arbe eman zizkion, eta Martitzak ordainagiria eta eskubisenar zenak zor zituelako. Kopuru haren erdia Este- deei uko egiteko agiria. Zin egin zuen agiriak zioena
ban Arbe zenaren oinordeko Esteban Olidenek (Joan bete egingo zuela.
Olidenen semeak) ordaindu behar zituen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez
Dena den, semearen ordez Joan Olidenek hartu Idiakaitz-Lilikoa, Anton Sorazabal eta Domingo
zuen bere gain zorra ordaintzeko ardura; 6 kintal bur- Aranguren (ikus [XVI. m. (43-V) 31] agiria).
dina iraileko San Migel egunean Beduan, eta 5 dukat
- 1543-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaeta 3 erreal urtebete barru. Lekuko honako hauek izan
ziren: Joan Zugasti, Anton Arretxe eta Martin Akertza ren bidez Arroako Joan Olidenek ordainagiria eman
zion Ibañarrietan bizi zen Pedro Arrazola (edo Segura)
(ikus [XVI. m. (43-III) 37] agiria).
errementariari. Hain zuzen Pedrok Joani lehenago zo- 1543-IV-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- rretan erositako zaldiagatik 9 dukat ordaindu zizkion.
bauaren aurrean Joan Amas eta Joan Arraio-Amez- Ondorioz, Joanek Pedrori ordainagiria eman zion.
bost urte barru 50 dukat; handik bi urtera beste 50
dukat; eta handik bi urtera azken 50 dukatak.
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2.61. irudia. errezilgo
iruresaroe (iruresoro).

Lekuko Anton Arretxe, Frantzisko Enparan eta Katalinak senar-emazteei ordainagiria eman zien.
Domingo Arrona izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VII)
Lekuko Domingo Garratza, Martin Ezenarro eta
18] agiria).
Domingo Aranburu izan ziren (ikus [XVI. m. (43-X)
- 1543-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 11] agiria).
bauaren aurrean Jakobo Ipintza eta Errenteriako Je- 1543-XII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrironimo Errenteria azaldu ziren. Jeronimok Zestoako
Jakobo Ipintzari eta Valentziako Antso Andari ordain- bauaren aurrean Maria Martinez Ipintzakoa, Katalina
agiria eman zien; izan ere, Jakobok egun hartan Gaz- Ipintza ahizpa eta Martin Arruti aurkeztu ziren. Maria
telako 121 erreal eta 151 marai ordaindu zizkion (edo Martinez, hain zuzen, Domingo Arretxeren alarguna
zen, eta Katalina, berriz, Esteban Artazubiagarena. Bi
166 koroa, 1 koroa = 350 marai izanik).
ahizpen guraso Martin Ipintza eta Maria Ruiz ArriaJeronimok Valentzian Antso Andari 11 zaku zakatz gakoa izan ziren.
eman zizkion sal zitzan, eta haiek salduta diruak JakoMaria Martinezek zioenez, gurasoek seniparteabo Ipintzak Medina del Campon Luis Falaguer eta
gatik, besteak beste, behi bat agindu zioten, eta egun
Rodrigo Lerma jaunei kobratu zizkien.
hartan Katalinak Errezilgo bere Iruresaroe baserrian
Ordainagirian lekuko Joan Perez Idiakaizkoa, An- (oraingo Iruresoron) zeukan behi bat eman zion ahizton Arretxe eta Pedro Martinez Baltzolakoa izan ziren pari, eta honek Katalinari ordainagiria. Iruresaroeko
Martin Arruti maizterrak edukiko zuen behia Maria
(ikus [XVI. m. (43-IX) 21] agiria).
Martinezentzat.
- 1543-X-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriJarraian, Katalina Ipintzak eta Martin Arruti maizbauaren aurrean Katalina Aizarnatea, Domingo Amas
eta honen emazte Maria Perez Aizarnatekoa aurkez- terrak elkarri ordainagiria eman zioten, beren tratuen
tu ziren. Katalinak Aizarnateko etxean zegokion se- kontuak eginda. Ganaduak Katalina nagusiarentzat
nipartea (hiru oinordekoetako bat izanik) osorik ko- erdi bana hazten jarraituko zuen maizterrak. Lekuko
bratu zuen, Domingok azken 15 dukatak emanda, eta zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza-Agirre ha- 162 -
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Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
rakina, Frantzisko Enparan, Joan Legarda eta Anton
bertan izanik, Maria Ibiakaitzek ordainagiria eman
Arretxe (ikus [XVI. m. (43-XII) 5] agiria).
zien Katalina Etorrari eta Maria Etorrari. Maria Etorrak eta Gregorio Elizalde senarrak Maria Ibiakaitzi
2.1.37. Gregorio Elizalde, Katalina Etorra,
Martin Artzuriaga eta Joan Itziarren agiriak 4 dukat eta hauen exekuzioko auzi-gastuak zor zizkioten, eta Katalina Etorrak beste 4 dukat. Katalina
- 1543-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Maria ama-alabek egun hartan zor osoa ordaindu
aurrean Gregorio Elizalde eta Maria Etorra emaztea ziotelako, ordainagiria eman zien Maria Ibiakaitzek
aurkeztu ziren. Biek ahalordea eman zioten Domingo (ikus [XVI. m. (43-VII) 12] agiria).
Gorosarri zestoarrari, eta Gregoriok emazte Mariari,
- 1543-VIII-16n, Zestoan, Esteban Eztiolaren auDomenja Ibiakaitz alargunarekin katilu batez eta zenrrean, Itziarren bizi zen Martin Artzuriaga (Zestoako
bait dukatez zuten auzian ordezka zitzaten.
auzotarra) aurkeztu zen. Joan Artzuriaga semea SeviLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, llan bizi zen, eta semeari obligazio-agiria egin zion
Kristobal Indo eta Pedro Eskoriatza-Agirre harakina Martinek, hari bi urte barru 95 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
(ikus [XVI. m. (43-VI) 3] agiria).
- 1543-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Gregorio Elizalde eta emazte Maria
Etorra, eta Liliko Maria Joanez Zuatzolakoa andrea
bildu ziren. Maria Joanezek 2 dukat maileguz eman
zizkien senar-emazteei, eta hauek zorra hurrengo
Eguberietan ordainduko zioten. Maria Etorrak zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
Obligazio-agirian lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre
harakina, Anton Arretxe eta Joanes Ibañeta apaiza
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-VI) 32] agiria).
- 1543-VII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Katalina Etorra alarguna eta Maria Etorra alaba (hau bere
senar Gregorio Elizalderen ahalordeaz), eta, bestetik,
Ana Lizarrarats (Domingo Etorraren emaztea). Anak
ama-alabei 9 dukat maileguz eman zizkien, eta hauek
zorra Etorran zituzten sagastietan urte hartan sagarra
bildu eta emanda ordainduko zioten. Sagarra Zestoan
egiten zuen prezioan balioetsiko zuten.

Lehenbizi, Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats
gazteak Joanen izenean bi alditan 60 dukat eman zizkion Martini. Orduan Getariako Martin Otxoa Portukoa eskribauak idatzi zuen obligazio-agiria.
Egun hartan Joan Artzuriagak Sevillatik Joan Simon
Iturritzarekin beste 24 dukat bidali zizkion. Gainera
Martin Artzuriagak Zestoako San Joan Artzubiagari
beste 11 dukat zor zizkion, eta San Joanek haiek kobratzeko eskubidea Esteban Akertzari eman zion. 11 dukat
haiek ere Joan Artzuriaga semeak ordainduko zituen.
Beraz, Joan Artzuriagak bere aita Martin Artzuriagagatik 95 dukat ordainduko zituen guztira. Obligazio-agirian zestoar hauek izan ziren lekuko: Frantzisko Altzolarats, Joan Gorosarri, Anton Arretxe eta
Joan Legarda (ikus [XVI. m. (43-VIII) 10] agiria).

- 1543-XI-17an, Deban, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Joan Itziar eta Madalena Agirre
emaztea aurkeztu ziren. Senar-emazteek auzia zuten
Itziarko Agirre etxeaz Pedro Agirrerekin eta honen
Sagar guztiak hipotekatuta geratu ziren zor osoa or- emaztearekin, eta ahalordea eman zieten Gipuzkoako
daindu arte. Maria Etorrak zin egin zuen obligazio-agi- korrejimenduko prokuradore hauei: Anton Migelez
riak zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan Elorregikoari, Joan Herediari, Joan Martinez Untzeziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Kristobal Artzubiaga takoari, Pedro Zabalari eta Jeronimo Atxagari. Hauek
ordezkatuko zituzten auzian.
(Zestoako erroldako eskribaua) eta Anton Arretxe.
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- 1543-VIII-18an, Zestoan, Esteban Eztiolaren auLekuko honako hauek izan ziren: Domingo Lasalde eskribaua, Martin Kortazar eta Joan Martingo rrean Itziarko Joanes Urain, Ana Urain iloba eta honen senar Joan Usarraga-Urain agertu ziren. Joanes,
Itziar (ikus [XVI. m. (43-XI) 10] agiria).
hain zuzen, Pedro Urain eta Maria Martin Urain zenen semea zen, eta Molinaseca? herrian bizi zen. Joan2.1.38. Joanes Urain, Ana Garro,
esek Urain baserrian zegokion senipartea kobratuta,
Joan Fernandez Dorrekoa eta Jakobo
bere eskubide guztiei uko egin zien Ana Urain ilobaGesalagaren agiriak
ren (Arreba Katalina Urainen alabaren) alde. Anak eta
- 1543-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren senar Joanek zeukaten Urain baserria.
aurrean Debako Sebastian Arakistain hargin-maisua
Lehenago egina zuten Joanes Uraini zegokion senieta Zestoako Jakobo Gesalaga agertu ziren. Lehenago
Sebastianek 11 kintal burdina pletinatan Arroako Joan partearen balioespena, eta zati bat kobratuta zeukan; baiIgartzari zor zizkion, baina haiek kobratzeko eskubi- ta gurasoen testamentuan agindutakoa ere. Egun hartan
deak Jakobo Gesalagak zituen. Beraz, Sebastianek azken 8 dukatak geratu zitzaizkion kobratzeko, eta hortik
Jakobori obligazio-agiria eman zion, 20 egun barru Be- gora zegokiona dohaintzan eman zion Ana Uraini. Zin
duan 11 kintal haiek ordaintzeko konpromisoa hartuz. egin zuen agiri hartan agindutakoa bete egingo zuela.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: DominAgirian lekuko Zestoako Anton Arretxe eta San Joan
go Urbieta, Anton Sorazabal eta Joan Igartza maisua Elgoibar, eta Debako Fernando Zubeltzu izan ziren.
(ikus [XVI. m. (43-IV) 25] agiria).
Jarraian, Joan Usarraga-Urainek eta Ana Urain
emazteak obligazio-agiria eman zioten Joanes Uraini,
8 dukat hurrengo Eguberreitan ordaintzeko konpromisoaz (ikus [XVI. m. (43-VIII) 12] agiria).
- 1543-IX-3an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Ana Garro eta Zumaiako Klara Gasteategi aurkeztu ziren. Ana Garrok
Pedro Berueta senarraren ahalordea zuen, Sebastian
Arriola eskribauaren bidez emana.
Ana eta Klara auzitan zebiltzan Valladolidko Kantzelaritzan hark honi zenbait sagardoren prezioa edo
kostua eskatzen ziolako. Auzia konpontzeko bi aldeek arbitro epaile bana izendatu zuten, eta hauek
erabakitakoa denek beteko zuten. Klarak Joan Zugasti arroarra izendatu zuen arbitro, eta Anak Sebastian
Arriola eskribaua. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa aukeratu ahal izango zuten.

2.62. irudia. itziarko arakistain.

Epaia emateko epea hurrengo Eguberriak artekoa
zen, baina epea luzatzerik izango zuten. Epaia betetzen ez zuen aldeak 30 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Ana Garrok, emakume ezkondua zelako,
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Lekuko hauek izan ziren: Itziarko Martin Ibia eta
Zestoako Grazian Ezenarro eta Anton Arretxe (ikus
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Amezketa [XVI. m. (43-XII) 10] agiria).
eta Anton Arretxe eta Arroako Joan Sorazu bikarioa
izan ziren (ikus [XVI. m. (43-IX) 1] agiria.
2.1.39. Joan Fernandez Arreitzakoa, Maria
zin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.

- 1543-IX-23an, Zumaian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa
eta Jordana Dorrekoa arreba agertu ziren. Biek auzia
izan zuten korrejidorearen aurrean Iñigo Ibañez Dorrekoa eta Katalina Mendaro gurasoen ondasunetan
Jordanari zegokion seniparteagatik, eta korrejidoreak
epaia eman zuen.

Nikolas Zabala-Lasao eta Joan Bikendiren agiriak

Ustez 1543. urteko urtarrilean, Zestoako errebalean,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Martin
Etxeberria eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspagina elkartu ziren. Martinek Joani obligazioagiria eman zion, honek Lekeitioko Zubietako jaunarentzat egindako hauspoengatik 12 dukat zorretan utzi
zizkiolako. Zorra hiru eguneko epean ordainduko zion.

Hala ere, Joan Fernandezek Jordanari senipartea
ordaindu egin zion, eta auzia bertan behera utzi zuLekuko honako hauek izan ziren: Joan Perez Basabekoa
ten. Jordanak baliogabetu egin zituen prokuradoreei eta Martin Okabio? (Bizkaiko Aulestikoa eta Amorotokoa),
emandako ahalordeak. Lekuko zumaiar hauek izan eta Joan Ganbara zestoarra (ikus [XVI. m. (43-I) 3] agiria).
ziren: Joan Hernani (Zumaiako bikarioa), Martin Arteaga eta Joan Arantza ikaslea.
- 1543-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean, batetik Maria Nikolas Zabala-Lasao, eta, besteJarraian Zumaiako Joan Mendaro apaiz benefizia- tik, Migel Altzate eta Martin Olaskoaga zestoarrak aurduak (Joan Fernandezen anaiak) berme gisa agiria egin keztu ziren. Lehenago, 1541-III-13an, Esteban Eztiola
zion Jordana Dorrekoari, seniparteagatik edo beste eskribauaren aurrean Martinek eta Migelek konpromisoa
edozergatik Joan Fernandezek ordaintzen ez bazion hartu zuten Maria Nikolasi Azpeitiko Kontzejuari hartuapaizak berak ordaintzeko. Bi urtez mantenduko zuen tako Izarrizko basoetan ikatza egiteko. Orduan Lasaoko
Joan Mendarok berme hura, eta horretarako ahalordea andreak 4 dukat aurreratu zizkien egin behar zuten lanaeman zien Iruñeko apezpikuaren entzutegiko Joan ren aurrerapen gisa (ikus VIII ZESTOA XVI. MENDEAN
Anton Ziritza eta Anton Orendain prokuradoreei.
(1541) liburuko [XVI. m. (41-III) 18] agiria).
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Hernani
bikarioa, Martin Arteaga eta Joan Arantza (ikus [XVI.
m. (43-IX) 25] agiria).

Geroztik Maria Nikolasek bi ikazkinei ondasunak
exekutatu egin zizkien 4 dukat haiengatik, baina egun
hartan Migel Altzatek 4 dukatak, eta agiria ateratzeagatik erreal bat, ordanidu egin zizkion Lasaoko an- 1543-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dreari, eta honek ordainagiria eman zion.
bauaren bidez Jakobo Gesalaga gazteak ahalordea
eman zien Arroako Joan Igartzari eta Gipuzkoako
Lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo
korrejimenduko prokuradore hauei: Beltran Arizmen- Lizarrarats aita eta Joan Otaegi izan ziren (ikus [XVI.
diri, Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari eta m. (43-I) 13] agiria).
Pedro Zabalari. Debako Sebastian Arakistain harginmaisuak zorra egin zion Jakobo gazteari, eta honek
- 1543-II-7an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
Sebastianen ondasunak exekutatu egin zituen. Aha- bidez Zestoako Joan Bikendik eta Domingo Aranburuk
lordea zutenak arduratuko ziren auziari jarraipena obligazio-agiria eman zioten Zumaiako Martin Diaz
emateaz eta zorra kobratzeaz.
Mirubikoari. Martinek maileguz 5 dukat eman zizkien
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2.63. irudia. aizarnako
Bikendi baserria.

- 1543-III-4an, Zestoako Enkosauztegin, Blas Artazuzestoarrei, eta hauek zorra hurrengo San Pedro egunean
ordainduko zioten. Lekuko Zumaiako Migel Arteaga, biaga eskribauaren aurrean Esteban Edarritzaga aurkeztu
zen. Estebanen aita Martin Fernandez Edarritzagakoak 8
Joanes Amezketa eta Joan Martingo Zumaia izan ziren.
dukat eta 7 txanponeko zorra egin zion 1517-VIII-6an,
Egun eta leku berean, eskribaua eta lekuko berak Blas Artazubiagaren aurrean, Martin Artigari.
betan izanik, Domingo Aranburuk konpromisoa hartu
Martin hil zenean, oinordeko Maria Perez Larrezuen Joan Bikendi zor hartatik onik ateratzeko, berez
zorra Martin Diazi Domingok bakarrik egin ziolako txekoa emaztea eta seme-alabak geratu ziren, eta Maria Perezek bere azken testamentuan zor hura kobra(ikus [XVI. m. (43-II) 10] agiria).
tzeko eskubideak Zestoako elizari eman zizkion.

2.1.40. Joan Bengoetxea, Esteban Edarritzaga
eta Pedro Eskoriatza-Agirreren agiriak

Beraz, zorra bere gain hartuz, Esteban Edarritzagak obligazio-agiria eman zien Zestoako elizako ku- 1543-II-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- deatzaileei. Epeka ordainduko zien zorra, eta azken
ren aurrean Joan Bengoetxea agertu zen. Lehenago, Blas ordainketa 2 dukat eta 7 txanponekoa izango zen.
Artazubiagak idatzitako obligazio-agiriaren bidez, ZesLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
toako Joan Paginok 4 dukateko zorra egin zion Sebastian
Artazubiaga zenari (Joan Bengoetxearen aitaginarrebari). Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela (eta aurrekoaren anaia), eta Anton SorazaEgun hartan, ordea, Aizarnazabalgo Mateo Enbilek bal (ikus [XVI. m. (43-III) 10] agiria).
4 dukatak ordaindu egin zizkion Joan Bengoetxeari,
eta honek ordainagiria eta ahalordea eman zizkion,
- 1543-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
zorra Joan Paginori kobratzeko eskubidea emanez.
aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakina aurkeztu zen.
Herria haragiz hornitzeko maileguz dirua hartu zien FerLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskorria- nando Olazabal medikuari (5 dukat, horietako bat lehenatza-Agirre harakina, Joan Fernandez Arreitzakoa eta go emana), Pedro Martinez Baltzolakoari (4 dukat) eta PeMartin Arano (ikus [XVI. m. (43-II) 6] agiria).
dro Akoari (2 dukat). Pedro Eskoriatza-Agirrek zorra hu- 166 -
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2.64. irudia. akoa
baliara.

Obligazio-agirian lekuko arroar hauek izan ziren:
rrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion Pedro
Akoari, eta beste bi hartzekodunei hurrengo Eguberrietan. Joan Etxenagusia, Joan Zugasti eta Joan Oliden (ikus
[XVI. m. (43-III) 22] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Fran1543ko apirilean, Zestoan, Blas Artazubiaga estzisko Enparan, Domingo Arrona eta Anton Arretxe
kribauaren aurrean Katalina Mantelola alarguna
zestoarrak (ikus [XVI. m. (43-III) 24] agiria).
agertu zen. Ondasun batzuk exekutatu egin nahi
- 1543-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zizkioten, eta exekuzioari aurka egiteko ahalordea
ren aurrean Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak obligazio- eman zien honako hauei: Zulaika deiturako koinaagiria eman zion Joan Legardari. Hurrengo iraileko San tuari eta korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan
Migel egunean zorretan hartutako urrezko 4 koroa edo Perez Arranibarkoa eta Joan Martinez Untzetakoa
prokuradoreari.
1.400 marai (1 koroa = 350 marai) ordainduko zizkion.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton
Arretxe, Grazian Ezenarro, Bartolome Amilibia eta
Joan Zuube (ikus [XVI. m. (43-VII) 26] agiria).

Agirian lekuko Klemente Aisoro, Kristobal Artzubiaga eskribaua eta Joan Zabala zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (43-IV) 2] agiria).

- 1543-VI-30ean, Aizarnako Potzuetan, Esteban
2.1.41. Domingo Arretxe-Etxenagusia,
Katalina Mantelola eta akertzatarren agiriak Eztiola eskribauaren aurrean Pagaldazuriko maizter
Martin Lizasoeta eta Arroako Joan Akertza-Oliden
- 1543-III-11n, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren agertu ziren. Martinek Joani 4 zekor txiki 14 dukataurrean Domingo Arretxe-Etxenagusia eta San Joan ean saldu zizkion. Martin arduratuko zen saldutako
Ermua agertu ziren. San Joanek Domingori maileguz ondasunaren saneamenduaz.
10 kintal burdina pletinaren (pletina 2 “ertz” pisukoa
Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziizanik) balioa dirutan eman zion, eta Domingok zorra
hurrengo San Migel egunean ordainduko zion burdi- ren: Anton Arretxe, Joanes Garratza apaiza eta Joan
Zelaia-Intzina.
nak Beduako errenterian emanda.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
Martin Lizasoetak eta Katalina Oliden emazteak Arroako
Joan Oliden aitari eta Joan Akertza-Olideni (Joan Olidenen suhiari) ordainagiria eman zieten, Katalinari agindutako dotearen zati bat (40 dukatekoa) ordaindu egin
zietelako (ikus [XVI. m. (43-VI) 33] agiria).

zien korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan Martinez
Untzetakoa, Joan Heredia, Anton Migelez Elorregikoa
eta Jeronimo Atxaga prokuradoreei. Aiako Domingo
Ostolatza aitak eta izen-deitura bereko semeak zorra
egin zioten Joan Martinezi, eta ahalordea zutenak saiatuko ziren hura kobratzen. Zordunak auzitara eraman eta
ondasunak exekutatzeko ahalmena ere bazuten.

- 1543-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiabauaren aurrean, Arroako Martin Akertzak bertako
San Joan Ermuari obligazio-agiria eman zion. Mar- ga, Joanes Garratza eta Anton Arretxe (ikus [XVI. m.
tinek San Joani 10 kintal burdina pletinatan emango (43-XII) 2] agiria).
zizkion Beduan hurrengo Eguberrietan, haien prezioa
- 1543-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskridirutan maileguz hartu ziolako.
bauaren bidez Joan Paginok ahalordea eman zion
Lekuko Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, An- Katalina Altzolaratsi. Azpeitiko Tomas Makidak 24
ton Arretxe eta Bartolome Amilibia izan ziren (ikus errealeko zorra egin zion Joani, eta Katalina arduratuko zen hura kobratzeaz.
[XVI. m. (43-XII) 21] agiria).

2.1.42. Joan Martinez Lilikoa, Joan Pagino,
Domingo Potzueta eta Joan Zuuberen agiriak
- 1543-V-3an, Zestoan, Enekosauztegi ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
batetik Aizarnako Domingo Potzueta (Aranbururen jabea) eta emazte Maria Aranburu, eta, bestetik, Arroako
Monjon Agote. Arroarrak senar-emazteei hezitako idi
parea saldu zien, eta azken 9 dukatak ordaindu gabe
utzi zituzten aizarnarrek. Hauek hari obligazio-agiria
eman zioten, zorra hiru epetan ordaintzeko: 2 dukat
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, 4 dukat
hurrengo Eguberri egunean, eta azken 3 dukatak hurrengo urteko Pazko garizumakoan.
Maria Aranburuk, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Agote batxilerra, eta Zestoako Anton Arretxe gaztea eta
Martin Otxoa Ermukoa. (Anton Arretxe gaztea agiri
askotan lekuko gisa agertzen denez gero, badirudi
Esteban Eztiola eskribauaren laguntzailea zela) (ikus
[XVI. m. (43-V) 7] agiria).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Enparan, Martin Aizpuru eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (43-XII) 3] agiria).
- 1543-XII-9an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Errezilgo Migel Aretzeta eta Aizarnako Domingo Potzueta (Aranburu baserriaren jabea)
elkartu ziren. Domingok Migeli 6,5 dukat balio zuen
hezitako idia erosi zion, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Anton Sorazabal,
Anton Arretxe eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (43XII) 7] agiria).
- 1543-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube eta Joan Majado de
Poza (Grazia Gorosarriren senarra) azaldu ziren.
Joan Aranok eta amak errekerimendua egin zieten
beste biei, eta hauek ahalordea eman zioten Migel
Artazubiagari eta Domingo Garratzari, ama-semeei
erantzun ziezaieten.

Lekuko Anton Arretxe, Martin Azkue eta Pedro
- 1543-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Martinez Lilikoa apaizak ahalordea eman Egaña izan ziren (ikus [XVI. m. (43-XII) 9] agiria).
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2.1.43. Juliana Gebara, Joan Martinez
Akoakoa eta beste zenbaiten agiriak
- 1543-IV-11n, Zestoako Altzolarats dorretxean,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Juliana Gebara andrea aurkeztu zen. Auzia zuen Getariako
Santiago Gebara zenaren emazte Inesa Elkanorekin
eta Teresa Gebara alabarekin, eta Julianak ahalordea
eman zien San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa suhiari,
eta Getariako Domingo Usarragari eta Otxoa Agirreri.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arzallus,
Grazian Etorraetxea eta Anton Sorazabal (ikus [XVI.
m. (43-IV) 11] agiria).
- 1543-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Martinez Akoakoak ordainagiria eman zion Grazia Etorraetxeari. Graziak Joan
Martinezi lehenago egindako 6 dukateko zorra ordaindu zion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Orioko Joan
Martingo Ondarra, Arroako Frantzisko Baltzola eta
Domingo Arantza, eta Zestoako Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (43-IV) 20] agiria).

2.65. irudia. aizarnako Potzueta.

kontularia, eta, bestetik, bi hargin-maisu (aita-se1543an, ustez maiatzean, Zestoan, Blas Artazu- meak). Hauek Bekolako burdinola eta errotako aldabiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Potzueta ba- paroan harrizko ur-biltegia, hormak eta konporta eraiserriko nagusiak eta maizterrak elkartu ziren. Martin kiko zituzten.
Lizasoeta eta emazte Katalina Oliden maizterrak ziHormen lodiera 3 oinekoa eta 6 oinekoa izango
ren, eta Martin Arano eta Maria Martinez Potzuetakoa
emaztea nagusiak (ikus [XVI. m. (42-VIII) 6] agiria). zen, eta hormen luzerako “estado” bakoitzagatik 12,5
Egun hartan errentamendu-kontratua baliogabetzea erreal ordainduko zizkien kontulariak. Egun hartan
adostu zuten bi aldeek, eta agiria egin zuten. Maria 10 dukat aurreratu zizkien nagusiak, eta gainerakoa
Perez Potzuetakoak zin egin zuen agindutakoa bete lanak egin ahala emango zien aita-semeei. Lan guztiak hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako
egingo zuela.
amaituta egongo ziren. Bestela, falta zena Joan MarLekuko Domingo Etxauzelin, Domingo Ezenarro tinez kontulariak amaituko zuen, baina aita-semeek
eta Joan Fernandez Arreitzakoa izan ziren (ikus [XVI. ordainduta.
m. (43-V) 1] agiria).
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes1543. urtean, ustez maiatzean, Zestoan, Blas Ar- toako Martin Indo eta Joan Zubiaurre, eta Azpeitiko
tazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Joan Martinez Lasaoko eskribaua (ikus [XVI. m. (43batetik, Bekolako nagusi Joan Martinez Olotzagakoa V) 2] agiria).
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2.66. irudia. Bekola etxea.

- 1543-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Elgoibarko Nikolas Garate eta Zestoako Pedro Akoa aurkeztu ziren. Pedrok Nikolasi 2
kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman zion,
eta Nikolasek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Iraetako burdinolan utzita.

Bartolome Etxabe eta Frantzisko Baltzola (ikus [XVI.
m. (43-VII) 10] agiria).

- 1543-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Maria Erramun (Martin
Aranoren alarguna) eta Maria Asentzio elkartu ziren.
Martin Arano zenak Maria Asentziori 4 dukateko zorra egin zion zenbait salgai hartuta, eta zor hura Maria
Lekuko Joanes Ibañeta apaiza, Domingo Ezenarro Erramunek ordainduko zion epeka. Dukat bat hurrengo
mazolaria eta Martin Arzallus zestoarrak izan ziren San Migel egunean ordainduko zion, eta handik aurrera egun berean urtero dukat bat, lau dukatak osatu arte.
(ikus [XVI. m. (43-VI) 30] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1543-VII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joan Oienaga agertu zen. Pedro Eskoriatza-Agirre harakina, Anton Arretxe eta
Ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Joan Arano (ikus [XVI. m. (43-IX) 23] agiria).
Joan Herediari, Joan Perez Arranibarkoari eta beste bi
prokuradoreri, Elgoibarko Lope Perez Lasaldekoare- 2.1.44. Gipuzkoako Batzarrak, etab.
kin zuen auzian ordezka zezaten.
1543. urtean Gipuzkoan Batzar Nagusiak lehenbizi
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Elgoibarren, apirilaren 7tik 17ra arte, izan ziren, eta
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gero Deban, azaroaren 12 a eta 24a bitartean. Horiez
gain Probintziak beste Batzar Berezi batzuk ere egin
zituen: Basarten, otsailaren 4an; Bidanian, maiatzaren
28an; Bidaniko Usarragan, ekainaren 21ean; eta Bidaniko Usarragan, uztailaren 3an.3
Elgoibarko Batzar Nagusiak bertako alkate Joan
Muguruzaren etxea izan zen egoitza, eta bertan egon
zen Alonso Suarez Sedeno korrejidorea.4
Kapitulu honetako 2.1.5.2. ataletan adierazitakoari
esker, badakigu Zestoako Kontzejuak prokuradore
izateko ahalordea eman ziola Esteban Eztiola eskribauari martxoan (Usarragarako), apirilean (Elgoibarrerako) eta maiatzean (Usarragarako).

Bidanian maiatzaren 25ean egindako Batzar Berezian, Zumaiako prokuradore Lope Fernandez Izetakoak eskaera egin zion Batzarrari. Aurreko urtean
frantsesei aurka egiteko Zumaiak armada prestatu
zuen eta Frantziara sartu ere egin ziren. Artilleria ere
prestatu behar izan zuten zumaiarrek, eta gastuak
guztira 60.000 maraikoak izan ziren. Beraz, auzotarrei diru hura kobratzeko baimena eskatu zuen Lope
Fernandezek, eta Batzarrak baiezkoa eman zion.7
Urte hartan, gainera, itsasontzi frantsesak kortsarioarenak egiten zebiltzan. 30 itsasontzi abiatu omen
ziren Baionatik lapurretara, baina Alvaro Bazan jaunak
Bizkaian, Gipuzkoan eta Lau Hiribilduetan armada
prestatu zuen, eta Galiziako Finisterre aldean egin zuten borroka. Frantsesen ontzi nagusia hondoratu eta 23
itsasontzi preso hartu zituen Alvaro Bazanen agindupeko armadak. Itsas bataila uztailaren 25ean izan zen.

Elgoibarko Batzar Nagusietan, hainbat gai aztertu ondoren, Probintziaren 148.736,5 maraiko gastuak
azaldu ziren, eta ordaintzeko 2.288 sukalde zirenez,
sukalde bakoitzak 65,5 marai ordaindu beharko ziUrte hartantxe Joan Lopez Isastikoak Indietara zi5
tuen.
hoan itsas flotari lagundu zion Kanariak Irletaraino.
Kortsario-ontzi frantses bat eta 3 patatxe edo itsasontzi
Deban ospatutako Batzar Nagusietan zenbait gairi txiki frantsesekin topo egin zuen. Itsasontzi frantsesak
buruzko erabakiak hartu zituzten. Bertan zen, Esteban ardoz betetako karabela lapurturik zeukan, baina Joan
Eztiola prokuradoreaz gain, Zestoako Martin Perez Lopez Isastikoak karabela askatu eta kortsario-ontzia
preso hartu zuen. Patatxeek ihes egin zuten.8
Artzubiagakoa ermandade-alkate gisa.6

2.67. irudia. Baionako
gaztelua.
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2.68. irudia. Bainako katedrala.
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