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1.- SARRERA

Aritzarenak, Jaime Puig, Hijos de Jaime Puig, Latseko fabrika, ikatz-fabrika, ozpin-fabrika,
alkohol-fabrika...izen  horiekin  guztiekin  ezagutu  izan  da  Hernaniko  Ereñotzuko  Latsen,  Urumea
ibaiaren ertzean kokatzen den fabrika-konplexua. Eta egia da produktu horiek guztiak egiten zirela
bertan, baina baita hasierako garaitan askoz gehiago ere. Hori dela eta, erratzeko beldurrik gabe esan
dezakegu lantegi  hori  gaur egungo petrolio findegi baten modukoa izan zela:  petrolioaren ordez,
egurra  zuena  lehengaia,  eta  hortik  eratortzen  zirela  gainerako  produktu  kimiko  guztiak.  Garai
hartarako itzelezko aurrerapausoa izan zen, ordura arte, egurretik ikatza besterik ez baitzen ateratzen.
Horrez gain, garai hartan lantegiak aurrerapen handiko makineria zuen, zeregin askotarako uraren
indarra  baliatzen  baitzuen.  Bertako  instalazioak  ezagutu  dituztenek  ondo  asko  dakite  hori,
gainerakooi,  hori  imajinatzea  ere  kosta  egiten  zaigun  arren,  gaur  egun  duen egoera  tamalgarria
ikusita.

Zertxobait atzera eginez,  esan dezakegu lantegiaren aurrekariak gurean hain ohikoak ziren
ikatz-txondorrak zirela. Baina, esan bezala, horietan ikatza besterik ez zen lortzen, eta askoz kalitate
eta dentsitate-baldintza eskasagokoa gainera. Izan ere, txondorretako ikatzak nahasian lur asko izaten
zuen. Ondorioz, XIX. mende-bukaeran, egur ikatza etxeetan gehien erabiltzen zen erregaietako bat
zenean, lantegiaren  sorrerak,  ziur  asko,  Urumeako  txondorren  galtzea  beste  toki  askotan  baino
lehenago  iritsi  izana  ekarriko  zuen.  Mendietan  bertan  eraikitzen  ziren  txondor  ezagun  horietan,
errekuntza  geldoak ikatza  sortzen du,  baina gas  eta  lurrunek atmosferara  ihes  egiten dute lurrez
estalitako  egur-pila  piramidalaren  erpinean  egiten  den  zulotik.  Latseko  lantegian  erabilitako
prozesuan, ordea, atmosferara isuritako lurrun horiek ere tratatu egiten ziren. 

Destilazio lehorra edo pirolisia aspalditik ezagutu eta erabili izan da, teknologia kimikoaren
lehen prozesuetako bat izanik. Dagoeneko XII. mendetik aurrera Errusian asko erabiltzen zuten pinu-
mundruna egiteko (besteak beste,  zurezko ontziak mundruneztatzeko).  Metalurgia  eta  burdinolen
garapenarekin batera, zuraren destilazio lehorrean oinarritutako beste lanbide bat sortuko da, aipatu
dugun ikazkintza. Baina zuraren pirolisiaren aplikazio industrialaren hasiera XIX. mendeari dagokio,
eta garai horretan sortu zen Latseko produktu kimikoen lantegia, mendearen amaieran. 

Garai berean, baina jada XX. mendearen hastapenetan sortuko ziren gure lurraldean egurra
destilatzeko  mota  honetako beste  adibide  batzuk  ere,  hala  nola,  Lizarrustiko  mendatetik  Etxarri
Aranatzera  bidean,  Elkorriko  sakanean zegoen Quifosa (Qimica  Forestal,  S.A.) izeneko lantegia,
Jose Martin Arana beasaindarrak sustatuta (1910). Kasu honetan, inguruko pago gazteak galdaretan
egosi, eta egurraren izerdiarekin alkohola edo uxuala ateratzen zuten destilazio bidez. 
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                               Lizarrusti mendatean, errepide bazterrean Quifosa lantegiko langileen etxea
                                                                       

Halako industriaren  beste  adibidea  Nafarroako Ekai  herriko,  Longida  udalerria,  instalazio
bikainak  ziren.  El  Irati  S.A  enpresak  (burdinbidea  eraiki  zuen  bera)  zerrategi  batean  landutako
egurraren hondarrak, adarrak eta egur xehea aprobetxatzeko, pirolisi lehorraren metodoaren bidez
egur-ikatza  egiteko  instalazio  berritzaile  bat  muntatu  zuen  1910ean,  sortutako  lurruna  hainbat
produktu kimiko destilatzeko aprobetxatuz. Enpresa berak,  1944an, destilategi berri bat jarri zuen
martxan Erronkariko ibarrean. 

               Ekaiko El Irati enpresaren zerratoki eta egur-destileriaren airetiko argazkia
                                             
 Egur  hostozabalak egur-ikatz  bihurtzean  askatutako  lurrunetatik  produktu  kimikoak

berreskuratzea  loratzen  ari  zen  industria  zen  garai  batean.  Hala  ere,  agertokian  substantzia
petrokimikoak  agertu  orduko,  zura  antiekonomiko  bihurtu  zen  metanol,  azido  azetiko,  eta
mundrunak eskuratzeko iturri gisa.                                                                                             
                                                                   

Gaur egun, Latseko instalazio guztien egoerak tamalgarria kalifikatzailea baino ez du merezi.
1980ko  hamarkadan  jarduera  ekonomikoa  behin  betiko  amaitu  ondoren,  hondamena  iritsi  zen
lantegira. Langileen  etxekoek  eraikinak  okupatu  zituzten  erabilera  pertsonalerako;  hondakinen
zabortegi gisa erabili ziren, arriskutsuak izan zitezkeen lurpeko instalazioak bete arte; ekipoen eta
erreminten arpilaketa izugarria izan zen... gaur egungo egoera negargarrira iritsi arte.   

2022an, orubearen jabetza osoa publikoa izanik, lurzoru kutsatuaren adierazpena ez dadila
aitzakia izan agintariek eta dagokion ondarearen arduradunek ezer ez egiteko. Urumeako errepidean
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gora edo behera igarotzen garenean, Latsera begiratu eta tximinia eder eta arranditsua duen instalazio
bikain eta historikoak zutik ikusteko itxaropena izan behar dugu, eta ez Urumeako bazter batean
sastrakak irentsitako hondakin multzoa. 

Bide horretan,  Hernaniko Udalak  esleitutako “Kultur  ondarea 2021” bekarekin  lanean ari
ginela,  Latseko fabrika barru-barrutik bizi  izan duen Leandro Minerrekin egin dugu topo. Haren
ekoizpen-prozesuaren eta instalazioen ezagutzak bultzatu eta animatu gaitu ondorengo txosten hau
landu eta idaztera. 

Lehenik eta behin, ekoizpen-prozesua, ekoitzitako produktuak eta horiek lortzea ahalbidetu
zuten  fabrikako  instalazioak  ulertzen  saiatu  gara,  eta  oraindik  sakontzeko  asko  dugun  arren,
Leandroren marrazkien laguntzaz, ikasitakoa orriotan azaltzeko ahalegina egin dugu. Bertan langile
aritutakoen hainbaten testigantzak jasoz, pasadizo xelebre bezain bitxiak ekarri ditugu. Eta nola ez,
enpresariaren  eta  bere  familiaren  nondik-norakoak  ere  ez  ditugu  bazterrean  utzi.  Azkenik,
artxiboetako funtsak aztertuta, bezero eta hornitzaileen argazki azkar bat atera dugu, baina, tamalez,
ezin izan dugu fabrikak mende bateko bizitzan zehar izan duen bilakaera ekonomikoari  buruzko
informazio nahikorik aurkitu, oraingoz.

 

Leandro Miner                                                        

Leandro  Miner  Oiartzabal  (Latse,  Ereñotzu,  1950).
Langileen etxean jaio, hazi eta bertan bizi izan denez, ondo
gogoan du bere garaian lantegiak zer-nolako martxa zuen.
Aitak han egin zuen lan, baita anaiak ere, eta eskolan jai
zutenean, udan, beste mutil  batzuek bezala,  berak ere lan
egin  zuen  sos  batzuen  truke.  Zerbait  ordaintzen  zieten
zeregin batzuengatik, eta haiek gustura.

Ikaragarria  omen  zen  bertan  zegoen  martxa.  Leandrok
oraindik  begi-bistan  ditu  neurri  handi  batean  galdu diren
instalazioak,  xehetasun  guztiekin;  ekoizpen-prozesuko
urrats guztiak azaldu dizkigu, krokisak egin ere bai, eta guk

orriotara ekarri ditugu. Hori bai, prozesua ondo ezagutu eta gaia menperatzen badu, jarduera eten
ondoren gaia aztertu duelako izan da. Izan ere, bere aita Prontxio  lantegiko  enkargatua zen arren,
Leandrok zazpi urte bete zituenean hil zen. Beraz, Leandrok gaiarekiko erakutsi duen jakintza guztia
han orduak pasatzetik eta gero ere interesa jartzetik datorkio. “Nik beti egin izan dut lan mekanikan...
eta haiek kristoren instalazioak ziren”.
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Txostenaren azalean  datorren  irudia  Cesar  Hombrados  Oñativiak  1941ean  margotutako
jatorrizko margolanaren argazkia da. Bere garaian langileen etxeko bulegoko horman eskegita egon
zenarren,  1990eko  hamarkadan  Legazpiko  Lenbur  fundazioko  langileek  lantegiko
dokumentazioarekin batera jaso zuten, eta gaur egun Legazpiko Bikuña jauregian dago, fundazioaren
egoitzan. Eskuinean, irudi txikian, egilearen sinadura eta urtea ikusten den xehetasuna. 

Cesar Hombrados Oñativiak 1941ean margotutako jatorrizko margolanaren argazkia.  Xehetasunean,
egilearen sinadura eta data

Hurrengo irudian,  aldiz,  ziurrenik fabrikaren  lehen argazkietako bat,  1950 inguruan, zuri-
beltzean, eta aurrekoaren antzeko ikuspegi batetik aterata. 

Latseko “Hijos de Jaime Puig” fabrika-konplexua 1950 urte inguruan. Argazkia: Kutxateka                                           
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2.-  DATU HISTORIKOAK

Latseko fabrika Urumea ibaiaren ertzean, mendien artean, kokatzeak bi arrazoi izan zituen
gutxienez. Alde batetik, lantegiaren ekoizpen-prozesuaren ondorioz egur ugari eskura zegoen landa-
eremu  bat  aukeratu  zen,  eta,  bestetik,  industriaurreko  garaitik  hain  ohikoa  zen  bilakaera  argiari
jarraitu zitzaion, hau da, lehendik zegoen burdinolaren azpiegitura hidraulikoa aprobetxatu zen. 

Latseko burdinolaren aztarnak egungo Puigeko fabrikaren atzealdean daude, Latse errekaren
eskuin ertzean, bihurguneak sortutako terraza txikian. Sastrakaz estalitako ingurunean, garai bateko
burdinolaren  aztarnak  izan  zitezkeenak  sumatu  daitezke,  eskuairan  jarritako hainbat  harri-horma,
dimentsio handikoak, baina elkar lotu gabeak. Latseko burdinola dokumentalki XIV-XVI. mendeen
artean agertzen da (Diez de Salazar, L.M.; 1983, 2. bol. 345 or.), eta berresten da geroago, 1619an
(Soria, L.; 1982, 189-192 or.), Ereñotzuko gainerako burdinolekin batera, kontzejuaren aurkako auzi
batean aipatzen  denean.  Bestalde, handik gertu zegoen Jose Manuel  Lujanbio  “Txirrita” (1860 -
1936) bertsolariaren  jaiotetxe  izandako Latsezar  baserria,  eta  hantxe jarri  zuten  haren omenezko
busto-oroigarria.  
                     

Lecumberri y Cia. izena hartu zuen, lehenengoz, 1884an bertan kokatu zen lantegiak. Angel
Mariano Sánchez-Salvadorri Latse baserria eta beste lursail batzuk erosi, Indaberea Arrieta anaiei ur-
jauzia  eta  ustiapen  eskubideak,  eta  245.000  pezetako  kapital  sozialarekin  ekin  zioten  egurraren
destilazioaren  bidez  hainbat  produktu  ekoizteari  (egur-ikatza,  mundruna,  pirolignitoak,  azido
azetikoa...).  Izen horrekin berarekin aurketu ziren 1888ko Bartzelonako Erakusketa Unibertsalera.
Baina jatorrian, 1881ean, enpresa hori Hernaniko Zabalegi baserriaren inguruan zegoen, Errekaldetik
Galarretarako bidean. Ustekabeko sute baten ondorioz, kokapen berri honetara aldatu zuten. Enpresa
landa-ingurune batean kokatu zen, egokia garatzen zuten ekoizpen-prozesurako.

                         Latsen kokatu zen lehen fabrikaren korrespondentziako idazpurua   
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1889ko  apirilean,  eraikuntza  enpresak  Puig  y  Cia.  sozietateari  alokatu  zizkion  instalazio
berriak. Sozietate hori aurreko sozietateko zenbait bazkidek sortu zuten, Jaime Puig Moré industria-
ingeniariaren  zuzendaritzapean.  1891ko  ekainean,  jatorrizko  jabeek  behin  betiko  saldu  zizkioten
instalazioak eta beren eskubideak Puig y Cia. sozietateari, zeina hilabete batzuk lehenago 150.000
pezetako kapital sozialarekin birsortu baitzen.* 

Beraz, hasieran “Lecumberri y Cia” izenez azaltzen zena, 1889tik aurrera “Alcoholera Puig y
Cia” edo “Puig y Cia” bezala agertuko da. Ondoren “Jaime Puig” izenez, eta bere semeak lantegiko
ardura hartzean “Hijos de Jaime Puig” moduan. Dena den, fabrikak beti mantendu zuen jatorrizko
izen komertziala: Aritzarenac (Larrinaga 1999:360-362). 

                                                                         Hijos de Jaime Puig lantegiaren zigilua

Azken urteak

XX. mendeko lehen bi herenetan empresa ekonomikoki  bideragarria izan  bazen ere, hortik
aurrera  etengabeko  gainbehera  iritsi  zitzaion,  1984ean  behin  betiko  itxi  zuten  arte.  Egurra
eskuratzeko zailtasunak eta elikaduran ozpin mota hori erabiltzeko debekuak izan ziren fabrika ixtea
eragin zuten arrazoi nagusiak.
 

1975ean enpresa-burua hil ondoren, instalazioak nola hala ustiatzen jarraitu zuten urte gutxi
batzuetan,  langile gutxi batzuekin.  Egoera ez zen aldekoa, eta,  gainera, ikaragarria zen pilatutako
zorra. Hala, zor hori kitatu bezain laster, itxi egin zen. Azken urteetan funtzionamendu eskasa izan
zuen, ez ziren fabrikaren ezaugarriak betetzen: bertan ez zen egurra lehengai  gisa erabiltzen,  eta
zuzenean  kanpotik  ekartzen  zuten  azido  azetiko  purua,  azukre-melazarekin  azken  produktua
lortzeko, ozpina.

Ekoizpena  erabat  eten  ondoren,  hondamendia  iritsi  zen  lantegira.  Makina  eta  instalazio
gehienak txatarrarako saldu ziren, horien artean ekoizpenerako ezinbestekoa zen garabia. Inork ez
zituen fabrikak eta instalazioak bere gain hartu. 

*Hernaniko industria-ondarea Urumea bailaran zehar (2020). Mire Garcia Dalmau, Alfredo Moraza Barea.

                                                                                                                                                                  
Latseko produktu kimikoen fabrika 8



            
               Aireko argazki honetan, Latseko fabrikaren egungo egoera ikus daiteke

Posta-txartela, Oñativiaren margolaneko Latseko lantegiaren irudiarekin
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3.- EKOIZPEN-INSTALAZIOAK

Latseko  fabrika  Urumearen  ertzean  dago,  Hernanitik  Nafarroarako  errepidearen  ondoan,
Hernani eta Goizueta herriak lotzen dituen errepidearen 6,4 kilometroan, hain zuzen. Urak Urumeara
isuri  aurretik  Usoko  errekak  mugatutako  lurzati  lau  bat hartzen du,  gutxi  gorabehera  7.500  m2

azalerarekin.  Eremua ia bi metroko garaiera duen harlangaitzezko horma batek mugatzen du, eta
forma laukizuzena moduko bat osatzen du. 

                         Hernaniko inguruetako planoa. Geziaren bide Latse non dagoen adierazten da.

Barrualdean, nahiko egoera txarrean dauden eta kontserbazio-egoera ezberdina duten hainbat
eraikin  bereiz  daitezke.  Hurrengo  planoan  lantegia funtzionamenduan  egon  zen  azken  urteetako
barne-banaketa marrazten da, bertan bereiz daitezkeen elementu guztiekin. 
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1 - Ikaztegia
2 - Lastotegia
3 - Baskula
4 - Ikazte-labeen nabea
5 - Lurrun-galdararen nabea
6 - Etxe txikia
7- Tximinia
8 - Zamalekua
9 - Estalpeak

10 - Turbina hidraulikoa (zerrategiarena)
11 - Zerrategia
12 - Biltegi handia
13 - Komunak
14 - Presa eta ubidea
15 - Birakaria
16 - Nagusiaren txaleta
17 - Langileen etxea
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Jarraian, konplexuan bereiz daitezkeen eraikinak eta horietako bakoitzean egiten zen jarduera
deskribatzen dira, baita eraikin bakoitzaren egungo kontserbazio-egoera ere. Eraikinen izendapenari
dagokionez, langileek beraiek ezagutzen zituzten moduan mantendu dira, eta, kasu batzuetan, beste
egokiago bat lehenetsi da.

1. Ikaztegia, “Ikaztokiya”.

Finkako sarreran kokatua, ikatza biltegiratzeko eraikina zen. Oinplano laukizuzena du, 260
m2-ko  azalerarekin.  Altuera  gutxikoa,  harri-hormaz  egina  da,  erdialdeko  horma-atala  izan  ezik.
Barrualdean, zurezko egiturak teila lauzko bi uretako estalki ez-simetrikoa eusten du, eskuin isurkia
luzeagoa izanik. Gaur egun egoera onenetakoa duen eraikina denez, biltegi moduan erabiltzen dute
langileen etxean bizi direnek.

                                                         
2. Lastotegia.

Ikaztegiari  mendebaldean erantsitako eranskin laukizuzena da,  adreiluz  egina  eta  sarbidea
finkaren  kanpoaldetik  duena. Eraikin  berri  samarra  izan  arren,  bere  izanaren  lekuko,  zaharra  du
izena. Motordun garraioa iritsi aurretik, mando eta idientzako lastoa gordetzen zen bertan.
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3. Baskula, kaseta.
                                 
                                        

Finka  inguratzen  duen  hormari  barnealdetik  atxikita,  20  m2-ko  azalera  eta  ur  bakarreko
estalkia  dituen  eraikin  txiki  bat  da.  Etxolaren  barruan  bulego-mahai  bat  zegoen,  eta  pisatzeko
balantza. Aurrealdean, baskularen plataforma metalikoa dago. Garai batean, gainera, zurezko zorua
zuen.  Baskula  ez  zen  lantegirako  bakarrik  erabiltzen,  kanpokoek  ere  erabiltzen  zuten  tasa  bat
ordainduz. 

Latseko produktu kimikoen fabrika 13



4. Ikazte-labeen nabea.

Konplexuaren  eraikin  nagusietako  bat  da,  lehen  ekoizpen-nabea,  errepidetik  hurbilen
dagoena.  Oinplano  laukizuzena  du,  470  m2-ko  azalera,  eta  harlangaitzez  egina  dago.  Teila  lauz
egindako bi isurkiko estalkia zuen, baina gaur egun behera etorri da. Kanpoko hormak baino ez dira
geratzen,  eta barrualdea,  berriz, sastrakak eta eroritako estalkiaren arrastoek hartu dute. Hala ere,
errepidearen aldeko horman oraindik ikus daitezke hainbat bao, barrualdea argiztatzeko irekitakoak,
adreiluz egindako arku eskartzanoekin dekorazio-elementu gisa. Bao-lerroaren goiko aldeko horma
zatian fabrikaren errotulua zegoen duela gutxi arte: “Aritzarenak / Fabrica de productos química -
Hijos de Jaime Puig”, irakur zitekeen bertan.
                                                          

Barrualdean, errenkadan kokatzen ziren lau ikazte-labeak,  eta horretarako egurrez betetako
galdara erraldoiak sartzen zituzten bertaraino, bi errailen gainetik zebiltzan bagonetetan. Sarrera hori
zen,  hain zuzen, naberako sarrera, eta aldi berean fabrikarako sarrera nagusia.  Bestalde,  labeetan
harrikatza erregai gisa erabiltzen zenez, eraikinaren kanpoaldetik erregaia labeetara eramaten duten
bi bao karratu ikus daitezke oraindik bao-lerroaren behealdean, lurraren arrasean. 
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5. Lurrun-galdararen nabea.

Aurreko  nabearekin batera  fabrikako  beste eraikin  nagusia  da,  bigarren  ekoizten-nabea,
tamainaz handiena. Lehenaren moduan oinplano laukizuzena du, 700 m2-ko azalerarekin, eta lehenari
aldamenean  ekialdetik  itsatsita  dago,  baina  iparrera  desplazatua.  Kanpoko  hormak  harlangaitz
arruntez  landuak  dira,  eta  egoera  txarrean  egon arren,  oraindik  zutik  dirau  “Polanceau”  motako
metalezko  zertxaren gainean  eraikitako  eta  teila  lauz  hornitutako  bi  uretako  estalkia.  Isurietako
batean, mansarda moduko leiho handi bat zuen, ur bakarrekoa, Oñativiaren margolanean garbi ikus
daitekeen moduan. Goiko leiho hori bigarren mailako mundruna ateratzeko instalazioaren gainean
zegoen. Hormapikoan okulu txiki bat du, bai aurreko fatxadan, bai atzekoan.

Harrizko  oinarri  gainean  finkatutako  burdinurtuzko  bi  zutabe-ilarek  hiru  horma-artetan
banatzen  dute  barrualdea.  Zutabe  horiek Pasaiako Fundiciones  del  Norte  galdategian  egin ziren,
1896an Latsen bigarren nabea altxatzeko. Bestalde, erantsitako bi nabe nagusien artean oso erabilia
zen pasabide bat zegoen batetik bestera. 
                                            

Barrualdeko  espazio  zabalean,  teilatuari  eusten  dioten  galdaketako  zutabe-ilarak
nabarmentzen diren arren, nabearen elementurik garrantzitsuena lurrun-galdara da, "baporea" izenez
ezagutzen  dutena. Eraikinaren  ipar-ekialdeko  angeluan oraindik  hor  dago  galdara,  nahiz  eta
kontserbazio-egoera ez den batere ona. Adreilu erregogorrezko estaldura galdu du, eta bistan daude
xafla  metaliko  errematxatuaz  osatutako
zisterna zilindrikoak.  Labeen aurraldean
irakur  daitekeenez  Frantzia  iparraldetik
inportatutakoa  da.  “Constructions
Mecaniques de Saint Quentin” etxekoak
dira  (Aisne  departamendua),  1884
eraikiak,  Latseko  lantegia  sortu  zen
garai  berekoak.  Instalazio  berezia  da,
zalantzarik  gabe,  Euskal  Herriko
ondarearen  barruan  kontserbatzen  den
pieza bakarra. 
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Lurrun-galdararen gaur egungo egoera                        

Lurrun-galdararen aurrealdea 1990eko hamarkadan

Lurrun-galdaraz  gain,  nabe  honetan  beste  hainbat  instalazio  ere  bazeuden,  guztiak  ere
ekoizpen-prozesuan nahitaezkoak zirenak: kobrezko bi alanbike, “salda” beroa mantentzeko biltegia,
“patata-irina”  urtzekoa,  “pailak”  garbitzeko  zentrifugailua....  Ez  hori  bakarrik,  nabearen  erdian
aldagela funtzioa betetzen zuen  zurezko egitura bat ere bazegoen. 
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6. Etxe txikia.

Finkaren hego-mendebaldean, eremua ixten duen murruak eta Usoko errekak sortzen duten
izkinean kokatzen den eraikina da. "Casa pequeña" izenez ageri da dokumentuetan, eta “Etxe txikia”
esanez ezagutu izan dute beti langileek. Oinplano laukizuzeneko eraikina, horma-harriz egina, eta
teila lauzko bi isurkiko estalkia du, eusten duen zurezko egiturarekin. Egungo egoera ona ez izan
arren, eraikinak oraindik zutik dirau. 

                
Ikazte prozesuarekin lortutako hainbat produktu maneiatzeko eta biltegiratzeko erabiltzen zen

eraikina, besteak beste, zurezko barriketan ozpina eta kristalezko “potiz” edo txongiletan alkohola
gordetzeko. Barruan eta hondoan, barriken gainean solairuarte bat ere bazegoen.

Produktuen biltegia (1990), barrikak eta potizak; eskuinean, gaur egunean. Behean, eraikinaren sarrera.
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7. Tximinia.

Bi nabe nagusiek sortzen duten espazioaren erdian, oraindik zutik dirau lantegiaren industria-
tximiniak,  zalantzarik  gabe  Latseko  elementurik  esanguratsuena,  errepidetik  pasatzerakoan  beti
deigarri gertatzen dena. Osotasunean adreilu trinkoz eraikia, 30 bat metroko altuera geometrikoa du,
eta  oinarrian 3,5 m-ko diametroa,  nahiz eta  gora egin ahala  estutzen doan. Bai  lurretik  pare bat
metrora, bai goiko muturrean, zerrenda apaingarriak ditu. Moldura ugari konbinatzen dira adreiluak
era  desberdinetan  jarriz:  arkatz  eran,  zerra-hortzeta  eran,  takeatze  moduan.  Punturik  gorenean
tximistorratza ere badu. Gaur egun arriskua sortzen duen makurdura aurkezten du, batez ere goiko
zatiak.
                                                                                              

                                       Osotasunean adreiluz eraikitako tximinia, Latseko elementurik esanguratsuena

       Tximinia isolatua da, hau da, ez da eraikin baten teilatutik irteten, eta eraikin bati itsatsita ere
ez dago. Ikazte-labeen nahiz lurrun-galdararen beste muturrean badago ere, lurrazpiko bi eroanbide
zuzen ditu horiekin lotzeko. Urrun egonik ere halako tamainako tximinia handiarekin “tiro” ona lortu
eta  aise  eramaten  ziren  keak  tximinian  gora.  Industriako  tximiniek  altuera  behar  izaten  zuten
kutsatzaileak lurretik urrun kanpora isurtzeko. 

Gutxi  dira  gure  lurraldean  oraindik  zutik  geratzen  zaizkigun halako  adreiluzko  industria-
tximiniak: Pasai Antxokoa, Andoiango Galgo paper-fabrikakoa, Zumaiko Narrondokoa, Urretxukoa,
Oñatiko Juan de Garay adreilu-lantegikoa...baina landa-eremuan dagoen bakarra ere bada.
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8. Zamalanetarako nasa, “moila”.

Lehen nabearen  atzealdean  zegoen,  nabearen  eta  kanpoko  murruaren  arteko  kale  estuan.
Garraio-kamioiak bertaraino sartzen ziren atzeraka, eta han zamalanak errazteko moila moduko bat
zegoen.  Gaur egun teilatua galdua duen arren, lehen espazio hori guztia estalita zegoen.

                                                     

                                                   

9. Estalpeak.

Kanpoko  murruari  itsatsita  edo  eraikinen  estalkien  luzapen  gisa, estalpe  ugari  zeuden.
Zurezko zutoinez osatutako egitura sinpleak ziren, isurialde bakarreko teila lauko teilatu bati eusten
ziotenak.  Gehienak irekiak  ziren arren,  itxiak  ere baziren.  Mota guztietako materiala  gordetzeko
erabiltzen  zen:  tresneria,  potizak,  kare-esnea  prestatzeko  karea  bizia...Gainerako  egiturak  bezala,
gehientsuenak oso egoera txarrean daude oraindik erori ez badira.
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10. Turbina hidraulikoak.

Burdina forjatuzko bi  hodik goiko karga-biltegian  gordetako ura fabrikako instalazioetara
zeramaten. Haietako baten ur-zurrustak Usoko errekaren hango aldean, etxola batean, zegoen turbina
mugitzen  zuen,  zeinak  dinamoa  edo  korronte  zuzeneko  sorgailua  akoplatuta  baitzeukan.  Baina
lortutako  potentzia  txikiko  elektrizitate  horrek  argiztapenerako  bakarrik  balio  zuen,  “ipurtargi”
bonbilla  gutxi  batzuk  elikatzeko.  Ez  zen  makineria  elektrikorik  egon  fabrikan.  Bigarrenaren
zorrotada, Usoko erreka zeharkatuz, hodi-sistema baten bidez lantegi osoan zehar banatutako hainbat
gailu eta makina eragiteko beste 5 turbinetara eramaten
zen:  zerrategia,  ekoizpena ahalbidetzen  zuten hainbat
ur-ponpa  eta  aire-ponpa,  garbitzeko  zentrifugagailua,
esmerilagailua,  ikatza  bahetzeko  makina...  Karga-
biltegitik  salto  gordina  31,13  m-koa  zen,  eta  jauzi
erabilgarria 26,34 m-koa. 

Instalazioetako  gainerakoa  bezala,  turbinak
gaur  egun  egoera  tamalgarrian  daude,  dagoeneko
desagertu  ez  badira.  Ondoko  argazkian,  zerra
hidraulikoa  mugitzeko  turbinaren  kazolatxoak  ikus
daitezke, lurrez estalita egon arren. 

     Zerrategiko turbina hidraulikoaren kazolatxoak
  11. Zerrategia.

Zerra  hidraulikoa  lurrun-galdararen  ondoan
zegoen,  baina  kanpoaldean,   eragiten  zuen  turbinaren
ondoan eta bi isurialdeko estalkiak babestuta.
                                                              

12. Biltegi handia

 Gaur  egun  erorita  badago  ere,  antzinako
argazkietan ikus daitekeenez estalki handi bat zuen
eraikina  zegoen  errekaren  beste  aldean.  Jasotako
lekukotzen  arabera,  fabrikaren  jardueraren  azken
urteetan  eraikin  hori  ez  zegoen  fabrikaren
ekoizpenarekin  lotuta,  eta  “beheko  planta”  nahiz
“goiko sala” biltegi gisa erabiltzen zituzten langileek
eta  senideek.  Gaur  egun,  sastraka  artean,  huntzez
betetako harlangaitz-hormak baino ez dira geratzen.  
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13. Komunak.

Fabrikaren hastapenetan ziurrenik komunetarako eraikin espezifikorik egongo ez zen arren,
ondoren horretarako eraikin berezi bat eraiki zen errekaren beste aldean. Oraindik zutik dago, baina
oso egoera  txarrean.   Halaber,  Usoko erreka  bideratuaren  gainean  bi  ertzak  lotzeko  balio  zuten
hormigoizko bi zubietako bat kontserbatzen da. Bestea lurrun-galdararen parean zegoen.

14. Presa eta ubidea

Usoko  errekari  jarraituz  Latsetik  Izeneder  baserrirantz  doan  bidetik,  errekaren  ibilguan
zeharka eraikitako presa bat ikus daiteke. Hormigoizko aurrealde zuzeneko presa da, 18 m luze, 2 m
garai eta 1 metro eskas zabal dena. Goiko aldetik handituta dago, emari gehoiago hartu ahal izateko.
Bere eskuinetik, 50 cm zabal eta 300 m luze den ubide bat irteten da. Adreiluz egina eta kareztatuta,
fabrikaren gainean kokatutako 200 m2-ko ur-biltegiraino iristen da.

XX. mendearen hasierako plano topografiko honetan, besteak beste, Latseko lantegia, Usoko erreka eta
ur-biltegiraino doan ubidea ikus daitezke.
                                                                       
         Azkenik,  lantegitik  gertu  baina  finkatik  kanpo,  errepidearen  beste  aldean,  tipologia
ezberdineko  bi  eraikin  berezi  nabarmentzen  dira.  Batetik,  fabrikako  jabeek  beren  langileentzat
eraikitako etxea, “langileen etxea”, eta bestetik, jabearentzako 1919an eraikitako txaleta (aurrerago
xehetasunak).
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4.- EKOIZTE PROZESUA ETA LORTUTAKO PRODUKTUAK
                                                                
4.1. Zuraren destilazioa lehorra 

Latseko lantegian  erabilitako  prozesua  zuraren destilazio  lehorra  egitean  datza,  hau da,
egur  adarrak airerik  gabeko ontzi  itxi  batean  berotzearen bidez  deskonposatzea.  Egurra egosteko
prozesu kimiko hori pirolisia izenez ere ezagutzen da.

Zuraren destilazio lehorra aspalditik ezagutu eta erabiltzen den teknologia kimikoaren lehen
prozesuetako  bat  da.  Dagoeneko  XII.  mendetik  aurrera,  Errusian  asko  erabiltzen  zuten  pinu-
mundruna egiteko (besteak beste,  zurezko ontziak mundruneztatzeko).  Metalurgia  eta  burdinolen
garapenarekin  batera,  zuraren  destilazio  lehorrean  oinarritutako  beste  lanbide  bat  sortuko  da,
ikazkintza.  Jakina  dugunez  egur-ikatzaren  ekoizpenaren  testigantzak  oraindik  nonahi  aurkitu
ditzakegu gure mendietako basoetan. 

Baina zuraren pirolisiaren aplikazio industrialaren hasiera XIX. mendeari dagokio, eta garai
horretan sortuko da, mendearen azken urteetan, Latseko produktu kimikoen lantegia.  Garai bertsuan
sortu ziren arestian aipatu ditugun Lizarrustiko “Quifosa” lantegia eta Nafarroako Longidako El Irati
enpresaren zuraren destileria

Zura 270 °C-tik gora berotzen denean deskonposizio-prozesu bat hasten da, karbonizazioa
edo  ikazte-prozesua  izenekoa.  Airerik  ezean,  azken  produktua,  oxigenoak  zurarekin  ez  duenez
erreakzionatzen, egur-ikatza da. Airea, oxigenoduna, erreketan bertan balego, zura 400 °-500 ° C-ko
tenperaturara  iristen  denean  piztu  eta  erre  egingo  litzateke,  errekuntzaren  emaitza  egur-errautsa
izanik. 

Egurra airearen ukipenetik kanpo berotzen denean, lehenik eta behin hezetasunaren erauzketa
dator,  eta  eragiketa  hori  osatu  arte,  egurraren  tenperatura  100-110  °C  inguruan  mantentzen  da.
Egurra  lehortu  ondoren,  bere  tenperatura  igo  egiten  da,  eta  270  °C  inguruan  hasten  da  berez
deskonposatzen,  eta,  aldi berean,  beroa askatzen.  Fase honetan hasten da zuraren karbonizazioko
azpiproduktuen bilakaera. Substantzia horiek pixkanaka askatzen dira tenperaturak gora egin ahala,
eta bilakaera hori 450 °C inguruan osatzen da. Hondakin solidoa, egur-ikatza, karbonoa da funtsean
(% 70 inguru), eta substantzia mundrunen kantitate txikiak ditu, erabat banandu edo deskonposatu
daitezkeenak, tenperatura 600 °C baino gehiagora igotzen denean soilik.

Oxigenorik gabeko giroan beroz bidezko egurraren egosketa horretan produktu gaseoso edo
lurrunkorrak eta hondakin solidoak sortzen dira. Azken horiek ontzi edo galdaretan bertan geratzen
zen egur-ikatza  izaten zen. Berotze prozesu horretan askatutako gas lurrunkor guztiek atmosferara
ihes egiten dute ke forman. Baina lurrunezko azpiproduktu  horiek berreskuratu egin daitezke ur-
kondentsadore  batzuetatik  pasatuz  gero.  Horrela,  azido  piroleñoso  edo  pirozurezkoa deritzona
lortzen da batetik, eta egurraren gas kondentsaezina bestetik, errez gero, bero moduan galduko dena. 
                           

Azido pirozurezkoa kondentsatu  gordinaren izena da (Latsen “salda” gisa ezagutzen zuten,
zuen itxuragatik), eta batez ere urez osatuta dago. Horrez gain, %24 mundrunak izango dira (uretan
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disolbagarriak direnak zein disolbaezinak), % 5-6 azido azetikoa,  % 2 metanola,  %1 azetona eta
metilazetona  eta  kantitate  txikiagoan  beste  konplexu  kimiko  batzuk.  Oso likido  kutsatzaile
kaltegarria  da,  korrosiboa,  eta  azpiproduktuak  lortzeko  behar  bezala  tratatu  behar  da,  edo  beste
erregai batzuen laguntzarekin erreta ezabatu beharra dago, hala nola zurarekin edo zuraren gasarekin.

Azken urteetan 3 ikazte-labe egon ziren martxan, nahiz eta lau labe zeuden, eta ikazte prozesu
osoak 12 ordu inguru behar zituenez,  egunean 6 ikatz-galdara egiten zituzten hiru lan-txandatan.
Egurrez betetako galdara bakoitzak 2.000 kilo inguru pisatzen zuenez,  egunean 12.000 kilo egur
destilatzen ziren. Modu naturalean lehortutako pago edo haritzaren metro kubikoak 650 kilo inguru
pisatzen dituenez, esan daiteke Latsen egunean 18,5 metro kubiko egur destilatzen zirela. 

Nicolas Bustinduy Eibarko industria-ingeniariak 1894an argitaratutako lanean idatzitakoaren
arabera (“La industria Guipuzcoana en fin  de siglo”),  Latseko fabrikan martxa jarraituko 6 labe
zituzten, egunean 24 orduz martxan zeudenak, egur-ikatz eta gas bidez. Urtean 4.500 edo 5.000 tona
egur destilatzeko prestaturik zegoen. 

Lortutako errendimenduari dagokionez, egur lehorraren tona bakoitzeko 300 bat kg egur ikatz
eta 650 litro azido pirozurezko gordin lortzen ziren. Baina azken horietatik 580 litro baino ez ziren
erabiltzen,  operazioaren hasieran  kea  kanpora  ateratzen  baitzen hezetasuna  erauztean.
Errendimenduari dagokionez, hauexek ziren gutxi-asko datuak. Egur lehor tona batetik lortzen zen: 

                                                                                                       
                                               

    Egur-ikatza 300 kg

    Azido azetikoa 50 kg

    Metanola 16 kg

    Azetona eta metilazetona 8kg

    Mundrun disolbagarriak 190 kg

    Mundrun disolbaezinak 50 kg

Latseko produktu kimikoen fabrika 23



4.2. Latseko lantegian ekoitzitako produktuak eta azpiproduktuak

Lantegiak berak prestatutako publizitate kartelean ikus daitezke garai batean bertan ekoizten
ziren  produktu  eta  azpiproduktu  guzti-guztiak,  familia  ezberdinetan  antolatuta:  Egur-ikatza,
burdinazko  pirolignitoa,  azetona-metilenoak,  azido  azetikoa  eta  eratorriak,  mundrunak  eta  gas
kondentsaezinak. 

Lantegiko ekoizpenaren produktuak eta azpiproduktuak zuhaitz-eskema bidez
irudikatuta. Atzealdean, Latseko lantegia antzeman daiteke.          
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Ondorengo  taulan  1915-1923  bitartean  Latseko  lantegian  ekoitzitako  produktu  eta
azpiproduktuak zerrendatzen dira. Zerrenda horiek lantegiko dokumentuak aztertuz lortu dira, eta
nola ez, bat datoz goiko zuhaitz-eskeman azaltzen denarekin.

 Azido azetikoa  (artea)  
 Azido azetikoa (gustu ona)
 Azido azetikoa b. g. % 80 % 90
 Azido azetiko kristalizagarria
 Ur destilatua
 Mundrunak
 Sosazko kristala
 Ozpinaren esentzia
 Lixiba likidoa
 Metilenoa % 80, % 90, % 97
 Metileno azetonatua

 Azetona purua eta ahula
 Sulfato sosa
 Burdinazko pirolignitoa
 Azido sulfurikoa, nitrikoa eta muriatikoa
 Amoniakoa
 Patata- eta arto-fekula
 Gatz sosa eta sosa kaustikoa
 Sosa azetatoa
 Azetato metilikoa eta etilikoa
 Kare-kloruroa

Horretaz  gain,  dokumentuetan  ageri  den  moduan,  farmazia  eta  laborategi-farmazietan
erabiltzeko hainbat produktu edo droga ere lortzen zituzten ekoizpen-prozesuan:
                                 

 Trementina-esentzia (agoarrasa)
 Azido tartarikoa
 Alunbrea
 Potasa bikromatoa
 Azido borikoa
 I. Kolofonia
 III. Kolofonia
 V Kolofonia
 Itsasoz haraindiko urdina
 Kromo argi horia
 Ogi-horia
 Bermelloi faltsu estra
 Lehen mailako bermelloi faltsua

 Berde kromo iluna
 Berde kromo argia 3A
 PC 2 xaboi-pastilla
 Linaza gordinaren olioa
 Ke-beltza
 Eztainua barratxoetan
 Kromo sulfatoa
 Sosa sulfatoa orratzetan
 Sosa sulfatoa kristaletan
 Sosa kaustikoa oholtxoak

                 

          Ikus daitekeenez garai batean azken urteetan baino produktu sorta handiagoa zuten, benetako
produktu kimikoen lantegia zen. Testigantzek azaldutakoaren arabera,  azken urteetan,  produktuak
dibertsifikatu  beharrean  azido  azetikoa  izan  zen  produktu  nagusia,  egur-ikatzaz  gain.  Azido
azetikotik lortzen zuten ozpin-esentzia Kantauri kostalde osoko kontserba-, eskabetxe- eta gazitze-
fabrika gehienetarako. 
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4.3. Ekoizte-prozesua pausoz pauso

Ekoizpen-prozesuaren  printzipio  teorikoak  azaldu  ondoren,  jarraian  Latseko  ekoizpen-
prozesu osoa azalduko da pausoz pauso, Leandro Miner gure berriemaileak gogoan duenaren eta
hark egindako marrazki argigarri batzuen bidez.  Marrazki guztiak Leandrok berak azken urteotan
egindakoak  dira,  eraikinak  oraindik  ez,  baina  barrualdeko  instalazioak  neurri  handian  desagertu
direnean. Beraz, oroimenean gordetzen dituen oroitzapen eta ezagutzen arabera itsu-itsuan sortu eta
marraztutakoak dira. Ondoren horiek txukundu eta errepasatu besterik ez dugu guk egin. Lehenik eta
behin,  ordea,  Latseko  fabrikaren  bi  ezaugarri  aipatuko  ditugu,  garaiko  gainerako  industriaren
ezaugarriak ere bazirenak: 

1.-  Turbinak:   Instalazioetako  makinak  ez  ziren  elektrizitatearekin  mugitzen,  urarekin  baizik.
Horretarako,  makina bakoitzak  bere turbina edo gurpil  hidraulikoa  zuen.  Ura hodi-sistema baten
bidez eramaten zen makinaren ingurunera, non urak turbinak periferian izan ohi dituen kazolatxoetan
eragiten zen, eta uraren presioa ardatz baten mugimendu birakari bihurtzen zen. Hala ere, batzuetan
turbina  bakar  batekin  makina  bat  baino  gehiago  mugitzen  zen  batera,  larruzko  uhalen,  zurezko
poleen eta transmisio-ardatzen bidez.

2.- Zurezko egiturak: marrazkien bidez konturatuko zaretenez, instalazioetako eremu asko zurezko
egitura  baten  gainean  zeuden.  Hori,  jakina,  grabitatearen  indarra  aprobetxatzeko  zen.  Depositua
goian  bazegoen,  zulo  bat  eta  hodi  bat  nahikoa  zituzten  likidoa  beste  biltegi  edo  barrika  batera
eramateko. 

1. Lehengaia. Egurra

Ekoizpen-prozesua  egurra  ekartzetik  abiatzen  zen,  horixe  baitzen  nahitaezko lehengaia.
Inguruko basoetako haritza eta pagoa izaten zen batez ere, baina baita tarteka gaztaina ere. Dena den,
pago-egurra omen zen, zalantzarik gabe, horietatik onena. Azken aldera Tolosaldetik eta Leitzaldetik
ekarri zuten, Urumeako mendietan intsignis pinua erruz landatzen hasi baitziren. Baita Asteasuko
zerrategi batetik ere, Urumean asko murriztu baitzen. 

Edonola  ere,  ez  omen  zen  hainbesteko  egur  kantitaterik  behar,  enborrak  baino  adarrak
erabiltzen baitziren ikatza egiteko. Beraz, egurra ez zen enbor moduan iristen; kontrara, bertara adar
ertainak iristen ziren, luzera egokian, materialetan erabiltzen ez zena, eta ez zen gehiago zatitu behar
izaten. Halere, batzuetan lodi eta luze antzekoak iristen baziren, orduan bai, burdin-ziriarekin lehertu
beharra izaten zuten.  

Enpresak ez zuen garraio propiorik, eta fabrikaren eskariz inguruko kamioi  gidariak ziren
egurra ekartzeaz arduratzen zirenak. Hala ere,  egurra ekartzeko modua ere asko aldatu zen urteen
poderioz. Lehenengo garaietan mandazainek mando bizkarrean ekarri ohi zuten inguruko basoetatik,
eta behin bailaran, gurdi gainean, uztartutako idi pareak tirata. Aurrerago, gerraostean ziuraski, lehen
motordun kamioiak  iritsi  ziren  GMC edo “Gemesiak”,  mutur  luzeko kabina zutenak,  "ciempies"
ezizenez ere ezagutzen zirenak. Horrekin batera, mendietatik behera egurra jaisteko pistak zabaltzen
hasi ziren.                                                                   
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2. Galdarak bete eta ikazte-labeetara eraman

Ekarritako egurra fabrikako eremu libreetan egoten zen, ilara handietan pilatuta.  Lehengai
hori etzanda egoten ziren burdin-txapazko galdara handi batzuetan sartzen zen ondoren, erabat bete
arte. Galdarak egur piletara bertaraino eramanda egiten ziren zamaketa lanak, eskuz noski. 

Galdarak burdinazko ontzi zilindriko erraldoiak ziren, 1,5 m-ko diametroa eta 2 m-ko altuera
zuten, eta labean sartzerako unean izan ezik, etzanda egoten ziren bi errailetatik mugitzen ziren orga
edo bagoneta batzuen gainean. Bagoneta, galdara bezala, errailetatik mugitzen zen eskuz bultzatuta.
Hiru  edo  lau  norabidetan  luzatzen  ziren  burdinazko  errailak,  eraikin  nagusi  barrutik  galdarak
gordetzeko  lekura,  eta  egur  pila  batera  edo  bestera.  Errail  sare  haren  guztiaren  erdian  edo
bidegurutzean noranzkoa aldatzeko beharrezkoa zen “birakaria” edo “giratorioa” zegoen.

Behin galdarak bete ondoren, ikazte-labeen nabera eramaten ziren zuzenean, edo galdaren
biltegira  bestela,  atsaldeko  edo  gaueko  txandetan  sartu  zitzaten.  Han  garabi  berezi  batekin
bertikalean jarri, altxatu eta labeen gaineko galdara-zuloan mantso-mantso barruraino sartzen zen.

Pepe Puig eta Rafael Anabitarte, “Altzusta”, egurrez betetako galdaren aurrean. 
Argazkia: Kutxateka.
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3. Ikazte-labeen nabea, destilazio prozesuaren hasiera

Lehen  nabe  nagusiaren  barnean  errenkadan  zeuden  lau labeak,  nahiz  eta  azken  urteetan
horietatik  hiru besterik  ez ziren aritu  lanean.  Nabearen atzealdean mantentze-lanetarako bi  tailer
zeuden  garbi  bereizita;  bata  zur-lanak  egiteko  aroztegia,  burdin-lanak  egiteko  errementaldegia
bestea.  Lehenengoan barrikak  osatu eta  prestatzen  ziren,  astoak eraiki,  eta  zurarekin  lotura zuen
konponketa  guztiak  egiten  ziren  bertan,  eta  noski,  zeregin  horietarako  tresneria  zegoen:  arotz-
mahaiak,  mahai  gaineko  zurezko tornuzilak,  erraminta-panela,  saskigintzako  tresneria...  Bigarren
tailerra, berriz, errementaldegia zen, bere sutegi eta guzti. Besteak beste, taladroa eta esmerilagailua
zeuden bertan, larruzko uhalen bidez urak eraginda mugitzen zirenak.  

                           
                
 Labeak  burdinaz  edo  altzairuz  eginda  zeuden,  baina  harlangaitzez  babestuta,  suarekin

kontaktu zuzena izan ez zedin. Labe bakoitzak behealdean bere labe-ahoa zuen, eta gainean galdara-
zuloa, egurrez betetako galdarak sartzeko. Baina zulo horiek oso goian gera ez zitezen, labeak erdi
hondoratuta zeuden. Horrela, labe-ahoak lurraren mailatik behera geratzen ziren, labe-errenkadaren
eta kanpoko hormaren artean lubaki baten modukoa osatuz. Bi aldeetatik eskaileratatik jaitsi beharra
zegoen labeak harrikatzez elikatzeko. 
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Ekoizpen-prozesua  hasi  behar  zenean,  galdarari tapa  jarri  eta  metalezko  pintzekin  irmoki

lotzen zen, egoste-prozesuaren erdian askatu ez zedin. Gainera, prozesuan zehar oxigenoa barrura sar
ez zedin, tapa eta galdaren arteko juntura trapuetan bildutako buztinarekin estali eta zigilatzen zen,
zirrikurik  utzi  gabe.  Kontuan izan  behar  da egurra ez zela  erretzen,  egosten baizik.  Horretarako
hermetikoki itxi  beharra zegoen, bestela su hartuko zuelako.  Buztina lantegiaren inguruko lursail
batetik ateratzen zen.

Horrekin batera, estalkia zigilatu eta berehala, labearen indarra areagotu egiten zen, sutara
harrikatza sartuz, pala bidez eta tiroa irekiz. Galdara bakoitzak hasieran indar handiko sua eskatzen
zuen arren, ondoren tiroa itxi eta suaren indarra moteldu behar zen. Esan bezala, erregai nagusia
harrikatza zen, baina egurra ere erabili da laguntzeko, baita, batzuetan, ekoizpen-prozesuan bertan
lortutako alkitrana ere.

Galdara goitik ixten zuen tapak tutu bertikal bat zuen erdian, berotze-prozesuan sortutako
lurruna kanpora ateratzeko. Lehenengo lurruna gehienbat ura izanik, zuzenean kanpora isurtzen zen,
baina lurrunak kolorez aldatu eta zuritik urdinkara hartu ahala (110ºC), tutuari “kodo” edo ukondo
bat  eransten  zitzaion  gainetik.  Horrela,  gas lurrunkorra sistemari  lotuta  geratzen  zen,  eta  orduan
abiatzen zen benetan ekoizpen-prozesua. 

Labeek  ez  zuten  tenperatura-neurgailurik,  eta  labeetaz  arduratzen  ziren  sugin  edo  ikatz-
botatzailek esperientziaren arabera egiten zuten lan. Hirurek batera egiten zuten lan, baina ez zen
komeni hirurak egoste-prozesuaren une berean egotea. Batetik, une berean zereginik ez pilatzeko,
eta,  bestetik,  galdara  guztien  lurruna hodi berera  isurtzen zenez,  gehiegizko presioak gas-isuriak
sortzen zituelako, eta hori, jakina, ez zen batere atsegina. 

Ikazte-labeetako keak, lurrun-galdarakoak bezala,  lurpeko konduktu luze batetik  lantokiko
eraikuntzaren beste muturrean dagoen adreiluzko tximiniara bideratzen ziren. Distantzia handia izan
arren, halako  tamainako  tximinia  batekin  “tiro”  on  bat  lortzen  zen,  eta  erraz  eramaten  zen  kea
tximinian  gora  kanpora  isurtzeko.  Labeak  nahiz  lurrun-galdara  urte  osoan  egun  jakin  batzuetan
bakarrik  gelditzen  zirenez,  etenaldi  horiek  baliatzen  zituzten,  behin  hoztuta,  hodien  barrualdeko
garbiketa-lanak egiteko.                                                                       
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4. Mundruna edo alkitrana

Mundruna  edo  alkitrana  azido  piroleñosoaren  osagai  nagusietako  bat  dira.  Piroleñosoa
geldirik  utziz  gero,  bi  geruza  osatzen  dute,  bata  piroleñosoaren  goiko aldean eta  bestea  behean.
Azken  hori  uretako  mundrun  disolbaezina  da,  askotan  zuraren  mundruna  edo  Stockholmeko
mundruna izenez ere ezagutua. Berreskuratzea erraza da, ur-faseko dekantazio soil baten ondorioz. 

Labe bakoitzean egurraren egosketan sortutako gasak “freskante” edo kondentsadore-sistema
batera bildu eta berehala likidotzen ziren piroleñoso landugabea deitutakoa osatuz. Eta hortxe bertan
bereizten  ziren  lehen  aldiz  “salda”  (azido  piroleñosoa)  batetik,  eta  zuraren  mundruna,  bestetik.
Bigarren  hori,  dekantazioz,  saldaren  behealdean  geratzen  zenez,  grabitatez  zuzenean  barrika
batzuetara eramaten zen.  Gainerako salda guztia, diluituagoa, errekako urak eragindako ponpa baten
bidez nabearen goiko aldeko tarteko biltegi batera igotzen zen, eta handik, grabitatez, kobrezko hodi
luze baten bidez, bigarren nabeko beste biltegi edo andel handi batera eramaten zen.

                                                                                                                              
Lortutako  lehen  produktu  hori,  zuraren  mundruna,  200 litroko  zurezko  barrika  batzuetan

jasotzen zen,  ondoren ontzigintzan zuraren zaintzaile  gisa,  ontzi-kraskoak istingatzeko konposatu
gisa edo bideen zoladurarako erabiltzeko. Albaitaritzako antiseptiko gisa ere erabili izan da. Oro har,
bideak  eraikitzeko  gaur  egun  eskura  dauden kalitateak,  prezioa  eta  propietate  fisikoak  aztertuta,
petrolioaren eta ikatz mineralaren industriatik eratorritako mundrunaren ordezko pobrea da. Hala ere,
produktu kimiko industrial berezi gisa saltzen ez bazen, erregai likido gisa ere erabiltzen zen.    
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5. Bigarren nabea, baporearen nabea

Ikazte-labeekin batera fabrikako beste instalazio garrantzitsua zen lurruna sortzeko lurrun-
galdara, “baporea” langileen ahotan. Horretaz gain, nabean banatuta honetan beste hainbat instalazio
ere bazeuden, guztiak ere ekoizpen-prozesuan nahitaezkoak zirenak: kobrezko bi alanbike, “salda”
beroa mantentzeko andel handia, “patata-irina” urtzeko biltegia, “pailak” garbitzeko zentrifugailua,
pailak  azido azetikoa  kristalizatuarekin  gordetzeko espazioa....  Ez hori  bakarrik,  nabearen  erdian
aldagela funtzioa betetzen zuen  zurezko egitura bat ere bazegoen. 

     

                                           
Bigarren  nabearen  izkin  batean  dago  lurrun-galdara,  tutu  horizontaleko  galdara  piro-

tubularra. Xafla metaliko errematxatuz eraikitako ontzi zilindrikoa handia da galdara, kanpoaldetik
adreilu erregogorrez estalia.  Errekuntzaren emaitza den gas beroa urpean dauden hodien barnetik
doa, ura berotuz.  Errekuntza ganberan sortutako keak erditik gora dagoen ur-bolumena irakiten jarri
eta  goialdean lurrun-ganbera sortzen zuen. Errekuntzarako airea presioan sartzeko aire-ponpa eta
lurrun-zikloko ura egonkor mantentzeko ur-ponpa ere bazituen, biak ere errekako uraren indarrez
mugituak.  Uraren  mailaren  adierazlea  eta  lurrunaren  presioa  neurtzeko  manometroak  zituen,  eta
goian gehieneko presio onargarria gainditzean zabaltzen zen segurtasun balbula eta lurrun irteera.
Aldararen aurrealdean, behealdean eta erdian zentratuta errekuntza-ganberaren ahoa du, bi atetxoz
ixten dena. Hortxe irakur daitekeen moduan, Frantziako “Constructions Mecaniques de S. Quentin”
fundizio-lantegian 1884an eraiki zen (Aisne, Frantzia Garaia). 
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Lurrun-galdarak,  ikazte-labeek  bezala,  sutegi  propioa  behar  zuen  uneoro  ondoan,  bi
instalazioek gau eta egun egiten baitzuten lan, etenik gabe eguneko 24 orduetan eta asteko zazpi
egunetan. Gainera, fabrikaren bi muturretan kokatuta egonik, ezin ziren bi instalazioak sugin bakar
baten  ardurapean  egon.  Baporeko  ur-lurruna  andel  handira  eramandako  salda  bero  mantentzeko
ezezik, alanbikeetan alkoholaren destilazioa egin ahal izateko ere beharrezkoa zen.

Ekoizpen-prozesuarekin  jarraituz,  lehenengo  nabean  mundruna  bereizi  ondoren,  salda
goialdeko hodi batetik barrena bigarren nabean zegoen andel laukizuzen handi batera igarotzen zen.
Errekako urak mugitutako  ponpa batek  diluituago  zegoen salda (piroleñosoa)  fabrika-eraikinaren
goreneraino igotzen zuen, ondoren bi nabeak zeharkatu eta biltegi horretara isurtzeko. Bertan, salda
bero-bero mantentzen zen ur-lurruna igarotzen zen hodi-sistemari  esker,  eta  denborarekin saldari
bigarren motako alkitran  geruza bat  sortzen zitzaion azalean,  “txapapote”  modukoa. Salabardoen
moduko kirtendun sare handi batzuk baliatuz, alkitran hori jaso eta zurezko barriketan sartzen zen,
bai ondoren saltzeko, bai fabrikako bertako ikazte-labeetan kontsumitzeko ere. Izan ere, Pasaiatik
labeetarako  harrikatza  ekartzen  bazen  ere,  batzuetan  kalitate  txarrekoa  izaten  zen  eta  bigarren
motako alkitran hori eransten zitzaion ikatzari labeari tenperatura egokia mantentzen laguntzeko.  
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Bigarren  nabean,  errekaren  aldeko  hormaren aurka  zegoen salda  bero  mantentzeko  andel
laukizuzen  handia,  egurrezko  egitura  baten  gainean  eta  lurruna  eta  kiratsa  biltzeko  kanpaiaren
azpian. Ondoan, gero aipatuko den patata-irina urtzeko ontzia zuen.

 

Bigarren nabean, salda bero mantentzeko egitura. Lehen argazkia 1990ekoa, bigarrena, 2015ekoa
                                                                              

            
5. Alanbikeak

Behin bigarren motako mundruna aterata, salda kobrezko lehen alanbike handi batera (2,5 x
1,5  m)  bideratzen  zen.  Ontzi  horretan  ur-lurrunezko  hodibihurriaren  bidez  salda  irakite-puntura
eramaten zen, jarraian alkohola bereizi ahal izateko. Potiz edo garrafoitan gordetzen zen erauzitako
alkohol hori. Lepo estuko beirazko botila handi biribil antzekoa zen potiza, kanpoaldetik metalezko
sare edo estalkiaz babestuta, eta 65 bat litroko edukiera izaten zuten. Lantegian ekoitzitako beste
azpiproduktu batzuk ere potiz horietan gorde eta saltzen ziren.
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Lortutako  alkohola  ez  zen  alkohol  hutsa,  metilikoa  baizik  (86º),  erretzeko  balio  zuena.

Alkohol purua, etilikoa (96º), kopuru handitan ekartzen zen kanpotik, ekoizpenean disolbatzaile gisa
erabiltzeko.  Ondoren,  bi  alkohol  motak  saltzen  zituzten,  batez  ere  farmazietan  edo  farmazia-
industrian: erretzekoa eta gorputzean zauriak garbitu edo igurzteko erabiltzen dena 

Lehenengo  alanbiketik  ateratako  salda  kare-esneko soluzio  batekin  nahasten  zen  bigarren
kobrezko alanbikera eraman eta bigarren destilazio prozesua gauzatu aurretik. Destilazio horretan,
kondentsadorean lortutako likidoa, kare-azetatoa,  “paila” deitutako ontzi berezi batzuetara isurtzen
zen.  Bigarren alanbikearen barnean geratzen zen saldak, berriz,  ordurako baliorik ez eta kanpora
isurtzen zen. Paila horietan tenperatura 16,6º-tik behera jaistean kare-azetato likidoa kristaldu egiten
zen,  gogor-gogor eginda  geratu  arte.  Prozesuarekin  jarraitu  behar  zenean pikatxoia  erabili  behar
izaten zuten solidotutako azetatoa kraskatu eta pailatik ateratzeko. 

Kareharritik  lortutako kare bizia  kanpotik ekarri ohi zuten,  eta kare-esnea bertan prestatu,
kare bizia urarekin proportzio egokian nahastuz. 
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Ontzi  metaliko  laukizuzenak  ziren  pailak,  bi  metro  luze,  metro  bateko  zabalera,  eta  0,6
metroko altuerakoak, goitik irekiak. Bigarren nabean, lurrean bi ilaratan antolatuta jartzen zituzten
negu-udaberrian kare-azetato kristalduaz bete ahala, dozenatik gora, nabeko azaleraren ia laurdena
halako pailez gainezka egon arte. Udara partean, ozpina lortzeko azido azetikoaren eskaera handia
zenean,  horietaz  baliatzen  ziren.  Izan  ere,  ez  dezagun  ahaztu,  lantegiko  produkturik  nagusiena
azetatotik eratorritako ozpina zen, ez zen egur-ikatza, ez alkitrana, ezta alkohola ere.       

Pailetan, ordea, kare-azetato kristaldua apurtu eta hustu ondoren, nahaste likatsu bat geratzen
zen,  batez  ere  azpialdean.  Pala  batekin  jaso  eta  zentrifugagailuko  ontzira  aldatzen  zen  orduan,
oraindik zituen "saldaren" zantzuak erabat ateratzeko. Zentrifugagailuko ontziaren barnean bizi-bizi
biratzean  likidoa  kanpora  atera  eta  solidoa  barnean  geratzen  zen.  Berreskuratutako  kare-azetato
kristaldu hori ontzat ematen zen, nahiz eta ongi solidotuak zuen kalitatea ez izan.
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Ardatz  nagusi  bertikala  zuen  ontzia  zen,  eta  uhal-  eta  polea-sistema  baten  eta  engranaje

konikoen sorta baten bidez errekaren uraren indarrak eraginda biratzen zuen. 
                                                                                                       

6. Hormigoizko tangetatik azido azetikoa.

 Ekoizpen-prozesua amaitzeko, kristalizatutako kare-azetatotik abiatuta azido azetiko purua
lortzen zen, kanpoko hormigoizko bi tanga handitan. Hauek bigarren nabearen kontra zeuden, baina
kanpoko aldetik,  bideratutako  errekaren  eta  nabearen  artean.  Lehenengo tangan uraren  eta  kare-
azetatoaren nahasketa prestatzen zen, ondoren bere horretan uzteko eta azido azetikoa uretatik eta
beste sustantzia batzuetatik dekantazio bidez bereizteko. Hala ere, horrela lortutako emaitzak, azido
azetikoaz gain, ur-seinale asko zituen, hau da, oso urtsua zen. Orduan, bigarren tangaren eginkizuna
zetorren:  azido  azetikoaren  nahasketa  horri  “azido  fuertea”  (azido  sulfurikoa  edo  klorhidrikoa)
nahasten  zitzaion,  eta  hemen  ere  dekantazio  bidez,  azido  azetiko  purua  edo  hutsa  lortzen  zen.
Deposituan geratzen zen azkeneko azido fuerte  hori  beste eginkizun batzuetarako gordetzen zen,
baina ez berriro azido azetikoa purua lortzeko.

 Baina fabrikaren produktu nagusia zen azido azetikoa edo ozpin  puru hori oso fuertea izaten
zenez,  ondoren  moteldu  egin  behar  izaten  zen,  ura  nahasiz.  Usain  bereizgarria  duen  likido
koloregabe hori 600 litroko zurezko bukoi handi batzuetan biltegiratzen zen “etxetxikia” deitutako
biltegi-eraikinean,  nahiz  eta  garraiatzerako  orduan  150-200  litroko  barrika  txikiagoak  erabiltzen
ziren.  Jatorri  organikoa zuen  ozpin hori  Kantauri  itsasoko arrantza portu nagusietako kontserba-,
eskabetxe eta gazitze-lantegietara eramaten zen kamioikada bete barriketan.
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7. Azido azetikoa lortzeko beste bideak
                                                  

Udaren amaieran ez zen egoten ozpin-eskari guztiari erantzuteko adina kare-azetatoz betetako
paila nahikorik, paila guztiak hustutzen ziren. Horregatik, kasu horietan kanpotik ekarritako beste
lehengai  batzuk erabiltzen  zituzten,  azido  fuertearekin  nahastu gabe,  ozpina  beste  prozesu baten
bidez lortzeko. Lehengai horiek azukre-melaza edo patata-irina ziren.

Azukrez  betetako  100  kiloko  zakuak  ekartzen  zituzten.  Baita  patata-irin  hauts  zuri-zuriz
betetako zakuak ere. Pertza handi batean, lehenik eta behin, irina urarekin nahastu behar izaten zen,
eta zeregin horretan auzoko auzoko mutilak jartzen zituzten, sos batzuen truke. Pertza lehen solairu
moduko batean zegoen, zurezko egitura baten gainean, salda bero mantentzeko andel laukizuzenaren
ondoan, eta berak bezala, lurrunez betetako hodi bidezko berotze-sistema bat zuen, eta goian zurezko
kanpai  handi  bat  lurruna  eta  kiratsa
biltzeko.

Azukreak  eta  irinak  ekoizpen-
prozesu propioa zuten, bestea baino askoz
laburragoa.  Bata  zein  bestea  ontzi
berezietan berotzen ziren, hartzidura azkar
bat  lortu  arte.  Ondoren,  nahasketa
batzuekin  azido  azetikoa  lortzen  zen,
nahiko  modu  sinplean.  Hala  ere,  modu
horretan ez zen alkoholik, ez mundrunik,
ez  ikatzik  lortzen,  eta  uste  izatekoa  da
hurbileko egurra baino garestiagoa izango
zitzaiela lehengai mota hori.
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8. Egur ikatza eta beste produktu batzuk.

Ekoizpen-prozesua erabat amaitzeko, garabiaren laguntzaz, galdara zilindrikoak labe-zulotik
atera eta ikaztutako egurra deskargatzen zen, palaz. Hori bai, ireki aurretik hoztu egin behar izaten
zen, sua hartzerik nahi ez bazuten. Eskaeraren arabera, egur-ikatza zuzenean zakutan sartuko zuten,
edo bestela, bahetik pasa, bost bat tamainetan sailkatu, eta ikaztegian pilatuko zuten. Egur-ikatzaren
baheketa zurezko kaxa saredun batera botata egiten zen, uraren indarrak mugitutako ardatz eta lebaz
osatutako  mekanismo  baten  bidez.  Ikatzik  xeheena,  finena,  altzairutegietara  edo  galdategietara
eramaten zen,  Hernaniko Orbegozo galdategi-fabrikara esaterako.  Gainerakoa,  Hernaniko Urbieta
kalean zegoen moduko ikatz-dendetara eramango zen.

Bigarren mailako beste produktu bat ur-lurruna kondentsatuz lortzen zuten ur destilatua zen.
Batere  mineralik  gabeko  ura  zen,  eta  aipatu  ditugun  “potiz”  ontzi  berezi  horietan  saltzen  zen.
Eskaeraren arabera gehiago edo gutxiago aterako zuten lurrun-galdararen instalaziotik, betiere presio
egokia mantenduz, horretarako ondoren berriro ur-ponparen bidez betez.

Garabia

Bere garairako Latseko instalazioak puntakoak baldin baziren, bazen Latseko fabrikan beste
harribitxia ere: garabia. Galdarak eramateko orgak bezala, errailen gainetik mugitzen zen aurrera eta
atzera, baina bere egiteko nagusia orgetan etzanda egoten ziren galdarak bertikalean jarri, altxatu eta
labe-zuloetan sartzea izaten zen, eta behin prozesua amaituta, atzera labe-zulotik ateratzea.

Burdinazko makina  zen,  lau gurpilen  gainean mugitzen  zen plataforma batez  eta  bertatik
diagonalean  irteten  zen  beso  batez  osatua.  Erabat  eskuzkoa  zen,  mugimendu  guztiak  zegokion
biraderari eragin eta horiek mugitutako engranaje sistemen bidez lortzen ziren: atzeko biraderarekin
errailen  gainetik  aurrera eta  atzera  mugitzen  zen,  erdikoarekin  beso birakaria  birarazten  zen,  eta
hirugarrenarekin  dibidietan  katea  jaso  eta  pisua  altxatzen  zen,  kasu  honetan  egurrez  betetako
galdarak.  Balazta-sistema bat ere bazuen, “maniobrak” mantso eta kontu handiz egiteko. Bestalde,
beso birakaria luzea eta alde batera okertua zegoenez, kontrapisua zuen aurkako aldean. 

Oso ondo funtzionatzen omen zuen, ongi eraikia zegoelako. Etxe fabrikatzailearen izenik ez
badute  gogoratzen  Frantzian-edo  egongo  zela  eraikia  diote.  Hala  ere,  ezin  da  baztertu  lantoki
horretarako berariaz eraikita egotea. Zoritxarrez, lantegiaren jarduera amaitu eta gutxira desagertu
egin zen.
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                 Egurrez betetako galdarak labean sartu eta ateratzeko garabiaren marrazkia
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Gipuzkoako  Foru  Aldundiak,  I888ko  azaroaren  13an  egindako  bilkuran,  Nicolas  de  Bustinduy
industria-ingeniariak idatzitako liburuxkaren bostehun ale ordaintzea erabaki zuen, GUIPÚZCOA EN
LA EXPOSICIÓN UNIIVERSAL DE BARCELONA izenburuarekin, dituen datuengatik probintzian oro har
erabilgarria izan behar zuela kontuan hartuta. Gipuzkoako 68 erakusketarietatik 40. mahaia zen guri
dagokiguna.  Hona  hemen  orduko  Lecumberri  enpresak  Bartzelonako  erakusketara  aurkeztu
zuenaren deskribapena:  (http://atzoatzokoa.gipuzkoakultura.net/c253f3/index.php)

 Aritzarenac.»  Fábrica  de productos  químicos  de Lecumberri  y  Compañía,  en  Hernani.  En  una  sencilla  y  elegante
instalación, consistente en paralelepípedo de un metro próximamente de altura, sobre el que se eleva un eje, alrededor
del cual, formando una pirámide, hay veinte frascos conteniendo otros tantos productos de la fabricación. El primero
de los frascos, contiene carbón vegetal, procedente de la carbonización de la leña de roble ó haya, en vaso cerrado. La
producción de la fábrica, en este producto, es de 2.000 á 2.500 kilógramos diarios; consumiéndose en San Sebastián y
poblaciones inmediatas,  para  el  uso doméstico.  El  segundo frasco contiene carbón vegetal  menudo.  De la  misma
procedencia que el anterior, tiene algún empleo en el uso doméstico, pero además, es apropiado para emplearlo como
sustancia filtrante, pues siendo completa su carbonización, y libre o además de tierra y sustancias extrañas, reune un
gran poder decolorante y desinfectante.  Una parte de este producto, se consume en la localidad, empleando otra
parte,  especialmente  el  de  haya,  para  la  filtración  de  alcoholes  industriales  y  otros  líquidos.  El  tercero  contiene
alquitran. Este producto si bien tiene varias aplicaciones, tanto medicinales como industriales, no vende la fábrica más
que una pequeña parte, empleando el resto en la misma, ya destilándolo, ya como combustible en: un hogar dispuesto
al efecto. Cuarto frasco, brea seca. Es el resíduo de la destilación del alquitran. Se emplea para la perfección de suelos
impermeables y para la fabricación de aglomerados. Quinto, aglomerado. Está formado con la brea seca y la carbonilla
de los hogares, verificándose la mezcla en el momento de salir la brea del alambique. Emplean en la misma fábrica,
como combustible. Sexto, ácido piroleñoso bruto. Tiene pocas aplicaciones en este estado, pero sirve de base para la
preparación del ácido acético y acetatos.  Después de separar los principios más volátiles que contienen el alcohol
metílico y acetona, lo destilan, ó sino lo transforman en piroliñito de hiérro de cal ó de sosa. Sétimo frasco, contiene
ácido piroleñoso destilado. Se emplea en la fábrica de estampados, y sirve además, para la preparación del piroliñito de
plomo. El octavo frasco presen ta piroliñito de hierro. Este producto que marca 14 á 15 grados del areómetro de
Beaumé, venden á varias tintorerías, fábricas de sombreros, etc. Noveno, pirolíñito de cal. Emplean en la misma fábrica,
para la obtención del ácido acético destinado á la industria.  Los frascos diez,  once y doce, contienen piroliñito de
plomo, acetato de plomo, y acetato de cobre; que se emplean generalmente en las fábricas de estampados. Frasco
número trece, acetato de sosa; la disolución de esta sal se emplea en Alemania, en los caloríferos de los ferro-carriles;
porque, como no hierve hasta los 120 grados, conserva una gran cantidad de calórico en poco volúmen. La fábrica
emplea esta producción, para obtener el ácido acético comestible. Catorce; sulfato de sosa. Procede del tratamiento
del acetato de sosa por el ácido sulfúrico. Como es un producto de poca salida, porque además de abundar en la
naturaleza, resulta como resíduo en varias industrias, la fábrica utiliza, descomponiéndolo con la cal,  para obtener
después acetato de sosa. El frasco número quince contiene ácido acético comestible. Se emplea para la obtención de
albayalde,  y  en  las  fábricas  de estampados,  etc.  En  el  diez  y  seis  presentan  ácido acético  comestible.  Este  ácido
desprovisto de toda impureza, se emplea para algunas operaciones industriales muy indicadas, pero su uso general es
para la  elaboración de vinagre.  Diez  y  siete,  esencia  de vinagre.  Es  el  ácido acético comestible  ó  de buen gusto;
preparado de manera que, con la adición de una cantidad determinada de agua, resulte un líquido con el color y demás
condiciones del vinagre ordinario. Según nos manifiestan en la fábrica, el vinagre así obtenido, no presenta el menor
peligro  para  la  salud,  y  su  empleo  presenta  una  economía  notable,  ya  como  vinagre  de  mesa,  ya  para  la
conservación ,de sustancias, como pescado en escabeche, etc. El frasco número diez y ocho contiene flemas de alcohol
metílico, que proceden de la destilación del ácido piroleñoso bruto; y de ellos se extrae el alcohol metílico y la acetona.
Los números diez y nueve y veinte, alcohol metílico y acetona, que se emplean para la fabricación de barnices, colores
de anilina, y otros usos; pero el empleo más importante de estos productos, es la desnaturalización de los alcoholes
destinados á la industria. De la detallada descripción de los productos presentados en la instalación, se deduce la gran
importancia de la fábrica en la industria guipuzcoana.
      Esta fábrica está situada á seis kilómetros de la villa de Hernani; tiene instalados seis hornos de marcha contínua, y
los aparatos necesarios para la destilación de 4.500 á 5.000 toneladas de leña al año; empleando como combustible en
dichos hornos el carbón mineral,  y el gas que se produce en la destilación de 1a leña. Casi  todos los aparatos de
evaporación y destilación, se calientan con vapor; produciéndose éste en un generador de sesenta caballos. Para fuerza
motriz, tiene una turbina; disponiéndo además, de agua suficiente para todos los usos de la fábrica. Emplea de 30 á 40
obreros , en la fábrica, y otros varios en los, trabajos de monte. 
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5. JABEAK. PUIGTARRAK

Puig saga katalanak tradizio handia izan du industria  kimikoaren  arloan.  1914an Antonio
Puigek sortutako kosmetika eta lurringintza enpresak nazioarteko merkatuaren gailurrean jarraitzen
du  ehun  urte  baino  gehiagoko  ibilbidearen  ondoren.  Mende  laurden  lehenago,  ordea,  Urumea
ibaiertzeko Latserako bidea ondo ikasia zuten. Fabrikaren sortzaileak izan ez ziren arren, 1887rako
Puig familia kataluniarra fabrikaren zuzendaritzapean murgildu zen beste bazkide batzuekin batera.
Urte gutxiren buruan, ordea, jabe bakar bilakatu ziren, eta fabrikaren erantzukizun guztia bere gain
hartu  zuten.  Jaime  Puig  Moré  industria-ingeniaria  (San  Cipriano  de  Vallalta,  Bartzelona  –
Hernani,1934) izan zen enpresa aurrera atera eta ospea eman ziona. Harrezkero, enpresaren izenean
Puig abizena  agertuko da beti -Puig y Cia, Jaime Puig eta Hijos de Jaime Puig-, "Aritzarenac",
jatorrizko izen komertziala ere mantendu zuten arren.

XX. mendeko bigarren hamarkadan, Jaimeren seme Jose María Puig Vilar (Hernani, 1889-
1975) arduratu zen lantegiaz, eta, zalantzarik gabe, bera izan da Urumea bailararen oroimenean iraun
duen Puig fabrikarekin lotutako izen nagusia. Don Pepe izenez ezaguna, gizon zorrotza zen, baina,
aldi  berean,  zintzoa eta onbera,  ezagutu zutenek diotenez.  Familia  katalana zen arren,  Don Pepe
euskaraz hitz egitera ere iritsi zen, eta neurri handiagoan edo txikiagoan tratu zuzena eta bidezkoa
izan zuen langile guztiekin. Eskuzabala ere ba omen zen, eta lantegiko langile batzuetan etxeetan
behintzat, sekula ez zen azukrerik falta. Fabrikako ekoizpenerako ekarri behar izaten zutenez, Don
Pepek  inguruko  etxeetan  ere  banatzen  zuen.  Horrez  gain,  Errege  egunez  opariak  eta  San  Jose
egunean pastelak urtero iristen ziren etxe batzuetara, baita haurrentzako arropa ere. Urtarrilaren 5eko
gauean Don Peperen etxean zapatak jartzea ohiko bilakatu zen berarekin tratu berezia zuten etxe
batzuetan. Trukean baserritar horiek oilaskoak, kapoiak, intxaurrak edo garaiko baserriko produktuak
eskaintzen zizkioten Eguberri egunean.

Oso gizon elizkoia zenez, sekula ez zuen hutsik egiten
Ereñotzuko  San  Antonio  elizan  hilabeteko  lehen  ostiralean
goizeko zortzietan ospatzen zen mezatara (primer viernes de
mes). Irteeran haur guztiak ilaran jartzen zitzaizkion eta hark
poltsikotik gozoki eta “txupete” motako karameluak atera eta
banatzen zituen. Donostia aldean ez omen da izan Ereñotzuko
haurrak  adina  karamelu  jan  duenik!  Horrez  gain,  kasik
arratsaldero  egiten  zuen  Latseko  txaletetik  Ereñotzuko
elizarainoko  bidea  otoitz  egiteko,  oinez,  bastoia  eskuan.
Orduan ere haur ugari  izaten zituen zain,  eta  berak gustuko
zuen  karameluak  banatzea.  Bere  txaletean  bulego  bat  ere
bazuen,  nahiz  eta  lanorduak  lantegiko  bulegoan  igarotzen
zituen, Leandro eta Xanti Irazusta anaiekin.
                   
Herriko  politikan  ere  parte  hartu  zuen  urte  batzuetan.   II.

Errepublika  garaian,  1931ko  hauteskundeetan  zinegotzi  aukeratu  zuten  Hernaniko  udalean,
independente moduan. 1933an, eskuindarrek hauteskundeetan lortutako garaipenaren ondorioz, udal
berria  eratu zen Miguel  Toledo Alberdiren  lehendakaritzapean,  eta  Jose Maria  Puig Villar  (Don
Pepe) alkateorde izendatu zuten. Baina 1934an zinegotzi gehinek dimititu egin zutenez, Jose María
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Puig Villarrek ordezkatu zuen, alkate kargua hartuz. Frankistak Hernanin sartu ondoren ere, 1936ko
udazkenean udal-talde berria osatu zenean, Don Pepek zinegotzi jarraitu zuen.

Puigtarrak lehen urteetan “langileen etxean” bizi  baziren ere, 1919rako eraiki zuten haren
aldamenean,  errepidea  eta  ibaiaren  arteko  lursailean,  Don  Peperentzako  txaleta.  Montserrat
Vandrellekin ezkondu eta sei seme-alaba izan zituen, ordena honetan: Conchita, Jaime, Jose Maria,
Pilar, Mª Dolores eta Luis Maria. Montserrat andrea gazte hil zenez (1960an), goiz alargundu zen.

Pentsatzekoa  denez,  txaletean  uniformedun  neskamea  ere  bazuten,  ez  bakarra  gainera.
Josefina  Larrañaga  zarauztarrak  urte  asko  eman  zituen  bertan  lanean.  Baina  ereñotzuar  batez
maitemindu, ezkondu eta zerbitzatzeari utzi zion, eta Don Pepek, orduan, langileen etxean bertan
jaiotako Kandida Etxeberria, “Kandi”, kontratatu zuen txaletean neskame aritzeko. Antonio Izagirre
senarrarekin batera, fabrikako langilea bera, Don Peperen txaletean bertan bizi izan ziren biak hura
hil  zen  arte.  Baina  horiekin  batera  emakume  gehiagok  ere  lan  egin  zuten  txaletean,  hala  nola
Urruzunoko Josefa Iriberrik (Pepita) eta Bitori Etxeberriak.

Azken urteetan, seme-alaba gehienak etxetik joan zirenean eta Don Pepe bere alaba Dolores
ezkongabearekin bakarrik geratu zenean, asteburuak Donostiako pisuan igarotzen hasi ziren, nahiz
eta astean zehar Latseko txaletean bizitzen jarraitu. Jose Luis Miner zuten txofer, fabrikako langilea
eta garai hartan gidatzeko baimena zuen bakarrenetakoa. 

Izan ere,  garai  hartako enpresari  asko bezala,  Puig familia,  Donostiako erdialdean,  Víctor
Pradera kalean, (gaur egun Easo kalea), 49. etxebizitza-bloke osoaren jabe zen, jada gerra aurretik.
Ardandegia,  mertzeria  eta  tabako-dendaz gain,  sei  solairuko eraikineko etxebizitzetan  maizterrak
zituzten  errentan.  Atezaindegia  ere  bazuen  etxeak,  eta  urte  luzez  Petra  Arin  izan  zen  atezaina.
Puigtarrek bazuten, beraz, beste diru-iturri garrantzitsu bat, Donostiako etxearekin. 

                     
Seme-alaba gehienak ikasketak burutu ondoren fraide (Jesuita) eta moja (Erreparadora) sartu

zitzaizkion. Seme gazteena, Luis Maria (Hernani,1923 - Bilbo, 2010), ingenieritza ikasi eta ezkondu
zen bakarra izan zen. Bilbo aldean osatu zuen hark, ordea, bizitza. Haren semeak izan dira, duela
gutxi, lehenik txaleta, gero langileen etxea eta azkenik lantegiaren orubea saldu dutenak. Ondorengo
taulan Puig familiak Hernanin izan zuen zuhaitz genealogikoa ikus daiteke.

Jose  María  Puig  eta  Montserrat
Vandrell  emaztea  dantzarien
arkuen  azpitik  pasatzen,
Ereñotzuko  San  Antonio  elizaren
aurrean. Argazkia: Kutxateka 
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Jaime Puig i Moré 

(San Cipriano de Vallalta,
Bartzelona – Hernani, 1934)

 ∞

Joaquina Vilar Passapera

(Blanes, Girona – Hernani,
1902)

 Jose María Puig Vilar 

       (Hernani, 1889 – Hernani,1975)

                           ∞

         Mª Montserrat Vandrell Pons

 (Campino,  Bartzelona– Hernani, 1960)

 Conchita Puig Vandrell 

               (Moja Erreparadora)

 Jaime Puig Vandrell

 (Jesuita)

 Jose María Puig Vandrell 

(Jesuita)

 Pilar Puig Vandrell

   (Moja Erreparadora) 

 Mª Dolores Puig Vandrell 

(1929- 2004)

 Luis Maria Puig Vandrell 

                 (1923- 2010)   ∞         

             Mª Carmen Lizarraga

 Rosita Puig Vilar (1891- 1894)

 Elvira Puig Vilar (1894 - 1894)

 Santiago Puig Vilar (1895- 1979)

 Luis Puig Vilar (1899 - 

 Mª Dolores Puig Vilar, Lola (- 1951)

 Asunción Puig Vilar (- 1943)

         Jose María Puig eta Montserrat Vandrell emaztea, Epeleko-Etxeberri jatetxeko bazkarian mahaiburu.
Horien ezkerrean, Conchita, alaba, eta eskuinean, Mª Pilar eta Luis Mari. 1943. Argazkia: Kutxateka

               

Latseko produktu kimikoen fabrika 43
                                                                                



Don Peperen txaleta

Don  Pepe  enpresariaren  etxea  1919an  eraiki  zuen  M.M.  Setien  arkitektoak.  Oinplano
laukizuzeneko  eraikina  da,  hiru  altuera  eta  sotoa  ditu,  harlangaitzezko  hormak  eta  bi  isurkiko
estalkia,  teilatu-gailurra  fatxada  nagusiarekiko  paraleloan  duela.  Errepideari  begira  dagoen
isurialdean txapitula  bat nabarmentzen da.  Txaletak  nolabaiteko kutsu neorregionalista  du,  goiko
solairuko zarpiatuaren gainean bilbadura bat imitatzen duten banda lauak direla-eta.

2010eko  hamarkadan  Puigtarren  ondorengoen  txaleta  saldu  eta  jabe  berriek  erabat
zaharberritu  dute.  Jatorrian,  errepideari  begira  dagoen  fatxadan  balkoi  txiki  bat  zuen  bigarren
solairuaren erdian, teilatu-hegaleraino zihoazen beso luzeekin,  eta ateburuaren gainean kartel  bat;
honakoa irakur ziteen: «PUIG 1919/ ------LATXE».
 

  
    

Txaleta 1950. urte inguruan. Argazkia: Kutxateka

                                                 Goian, Don Peperen txaleta jatorrian, eta behean, 
gaur egun, jabeek etxea saldu ondoren 
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6. LANGILEAK, LANALDIA ETA HAINBAT PASADIZO

Latseko fabrikan aritzen ziren langile gehienak, guztiak ez esatearren, auzoko edo inguruko
baserritarrak  ziren:  Larratz,  Izeneder,  Akola,  Aparrain,  Abillats,  Askatsu...Urumea  bailarakoak
guztiak, baina batez ere bailara goialdekoak, Ereñotzutik hasi eta Aranoko Askatsuraino. Beraz, diru-
sarrera nagusi gisa lantegiko jornala bazuten ere, baserriko lanari esker, beste pixkat bat ere atera ohi
zuten. Bestalde, aipatu beharra dago langile guztiak gizonezkoak zirela, emakumezkorik ez zela egon
fabrikan, baina bai Don Peperen etxean neskame gisa.

Egun pentsaezina bazaigu ere, oinez egiten zituzten baserritik lantegirako joan-etorri guztiak,
egun argiz zein gauez, zakua, bazkaritarako fianbrerarekin, bandoleran zutela. Jakina!, ahal zuenak
bizikletaz egiten zuen bide hori. 

Langile-zerrendak

Hurrengo tauletan, modu batera edo bestera, “Hijos de Jaime Puig” enpresaren zerbitzura lan
egin zutenen langileen zerrendak agertzen dira. Lehenengo taulan,  1949 urtetik 1961 urtera bitartean
aseguratutako  langileen  zerrenda  duzue,  familia-sorospen  (subsidio  familiar)  paperetatik  aterata.
Paper  horietan,  ageri  dira  adierazitako  urte  eta  hilabetean  enpresaren  zerbitzura  aseguratutako
langileak, bai eta horietako bakoitzak jasotako soldata eta ordainsariak ere, kotizaziopean dagoen
zenbatekoa,  ordaintzen  diren  egunen  kopurua  eta,  hala  badagokio,  dirulaguntzaren  zenbatekoa,
onuradunen (seme-alaben) kopuruaren arabera. 

Lehenengo  taulara  langileen  izen-abizenak  ekarri  ditugu,  Gizarte  Aseguruen  eta  Lan
Mutualitateen Institutu Nazionalaren paperetan agertzen den grafia berarekin. Gainera, langilearen
matrikula-zenbakia eta lanbide-kategoria aurkezten dira, paperetan agertzen diren moduan. Azkenik,
langile bakoitzaren etxearen izena adierazten duen beste zutabe bat erantsi diogu, askotan errazagoa
baita etxearen izena gogoratzea langilearen izen-abizenak baino.

Bigarren  taulan,  itxi  aurreko  hogei  urteetan  enpresan  lan  egin  duten  eta  aurreko  taulan
agertzen ez diren langileen zerrenda jasotzen da. Hirugarrenean, aldiz, udan eta lan-karga handia
zegoenean  enpresan  lan  egin  zuten  orduko  gazteen  izen-abizenak  agertzen  dira.  Laugarrenean,
azkenik, ez lantegian, baizik  Don Peperen txaletean neskame aritutako emakumeak zerrendatu dira. 

Bestalde,  baliteke XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran langile kopurua
nabarmen  handiagoa  izatea.  Nicolas  Bustinduy  industria-ingeniariak  1894an  argitaratutako  bere
lanean  idatzi  zuenez,  “Puig  y  comp.”  fabrikak  30 eta  40  langile  artean  zituen  eta  beste  batzuk
mendiko lanetan. 
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1. taula

Matrikul
a zenb.

Langilea Lanbide-kategoria 1949 1952 1956 1961  Etxea

1 Irazusta Liceaga, Santiago 2. mailako burua X X X X

2 Irazusta Liceaga, Leandro 2. mailako ofiziala X X X X

3 Miner Zapirain, Prudencio arduraduna X X X Latse

5 Santa Cruz Arregui, Gregorio 1. mailako ofiziala X X X Akola

6 Echeverria Santa Cruz, Jose Mª 2. mailako ofiziala X X X X Latse

11 Anabitarte Olloquiequi, Rafael fabrikako laguntzailea X X X Altzusta

12 Aramburu Perurena, Juan fabrikako laguntzailea X X Aparrain

13 Izaguirre Loyarte, Luis fabrikako laguntzailea X X X X Aparrain

14 Izaguirre Loyarte, Jose fabrikako laguntzailea X Aparrain

15 Izagirre Loyarte, Antonio Mª fabrikako laguntzailea X X X X Aparrain

16 Izaguirre Aranburu, Esteban fabrikako laguntzailea X X X X Askatsu

17 Balerdi Azcue, Jose Mª 3. mailako ofiziala X X X

20 Zabaleta Balerdi, Dionisio fabrikako laguntzailea X X Etxolaberri

22 Oyarzabal Almandoz, Agustín fabrikako laguntzailea X X X X Larratz

26 Gorrochategui Liceaga, Santiago fabrikako laguntzailea X X X X Arriurdineta

29 Santa Cruz Oyarzabal, Jose fabrikako laguntzailea X X X X Akola

30 Oyarzabal Oyarzabal, Pedro fabrikako laguntzailea X X X X Izener Erdikoa

31 Santa Cruz Ochotorena, Aniceto fabrikako laguntzailea X X X X Igerola Goikoa

33 Aramburu Garayar, Eusebio fabrikako laguntzailea X X

34 Arruti Otegui, Damaso fabrikako laguntzailea X X X Txabola

35 Miner Oyarzabal, Jose L. aspirante X Latse

36 Lasarte Tellechea, Jose fabrikako laguntzailea X

Santa Cruz Arreche, Francisco fabrikako laguntzailea X

Santa Cruz Ugalde, Juan fabrikako laguntzailea X

Oyarbide Elorza, Antonio fabrikako laguntzailea X

Iriberri Biurrarena, Juan Bta. fabrikako laguntzailea X Urruzuno

Langile kopurua 19 19 18 16
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2. taula

Langilea Etxea

Artola, Francisco Altzusta

Artola, Manuel Altzusta

Erroizenea, Antonio Ubarroto

Izagirre, Rafael Ubarroto

Erroizenea, Juan Domingo

Etxegoyen, Seberiano

Miner, Paco Latse

Etxeberria, Antonio Mari

3. taula

Langilea Etxea

Leandro Miner Oiartzabal Latse

Jose Antonio Etxeberria Latse

Fermin Zabaleta Etxeberria

                                                                          

4. taula

Neskamea     Etxea

 Josefina Larrañaga   Zarautz

 Kandida Etxeberria, “Kandi”   Latse

Josefina Iriberri, “Pepita”  Urruzuno

 Bitori Etxeberria                  Urruzuno
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Oraindik badira  auzoan fabrika hura ezagutu eta hango kontuak ondo gogoan dituztenak,
bertan lanean aritu zirelako, uda partean lantxo batzuk egin zituztelako diru apur baten truke, edo,
besterik gabe, alboan bizi eta lantegiaren martxa txiki-txikitatik ikusi dutelako. Horietako batzuekin
hizketan aritu gara, eta elkarrizketa horietatik ateratako hainbat pasadizo eta bitxikeria laburbildu
ditugu ondorengo lerrootan.
 
Langileak hiru txandatan

Lan-jarduna  eguneko  hiru  errelebotan  antolatuta  zuten,  goizeko  txanda,  arratsaldekoa  eta
gauekoa.  Goizekoa 6:00etatik 14:00etara izaten zen, hurrengoa 22:00ak arte, eta hirugarrena, gauez,
goizeko 6:00ak arte. Hala ere, arratsalde eta gauetan bi personako erreleboak izaten ziren, bikoteka,
biak suginak. Bata ikazte-labeez arduratzen zen, bestea lurrun-galdaraz. Hori bai, “maniobrak” egin
behar  zituztenean  biak  elkartzen  ziren  garabia  bien  artean  gobernatzeko.  Asteburuetan  suginek
bakarrik egiten zuten lan.

Edonola  ere,  Prontxio  Miner  enkargatuak  goizeko  08:00etan  puntuan kanpaia  jotzearekin
batera  hasten  zen  lanean  eguneko  txanda, eta  orduan  egiten  ziren  labeekin  loturarik  ez  zuten
gainerako zeregin guztiak: egurra prestatu, gaueko produkziorako galdarak egurrez bete, galdarak
hustu, egur ikatza bahetu, konponketak, zamaketa lanak... 

 Florian  Oiarbidek,  Latxe  ondoko  Abillats  baserrikoa  izanik,  betidanik  ezagutu  zuen
fabrikaren martxa. Ondoren berak Latseko fabrikari jarritako bertsoetako bat.

Goizeko zortzitan xuxen 
jotzen zuten kanpana

Orduan hartu aizkora 
zerra edo arpana

beste batzuk bizkarrian
bakoitzak borra bana

burni-ziriz egur hausten 
bazuten nahiko lana.

Bazkalordua

Eguneko txanda 08:00etan hasi eta 12:00etan,  Prontxio Miner enkargatuak kanpaia jotzen
zuenean, denak bazkaltzeko prestatzen ziren. Ordu eta erdi izaten zuten horretarako. Bazkalostean
siesta botatzeko astia ere izaten zuten batzuek. Bazkaltzera etxera joaten ez ziren langileek fianbrerak
ekartzen zituzten lantegian bertan bazkaltzeko. Horretarako, bi asto eta oholtzar batekin mahai eder
bat prestatzen zuten bigarren nabe nagusiaren erdian, edo lehen nabean hotz egiten zuenean, ikazte-
labeen epelean. 

 
Lurrun-galdarak  presio  handiegia  hartzen  zuenean,  alarma  moduan  txilibitu  batek

automatikoki  jotzen  zuen.  Bada,  bazen  erreleboetako  sugin  bikote  xelebre  samar  bat,  egunero
bazkalordua iristear zela, txistu-hotsa martxan jarri, kriston iskanbila sortu eta mundu guztia dantzan
jartzen zuena.
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Argiztapena

Argindarra sortzeko turbina hidrauliko eta sorgailu bat zeuden, baina “ipurtargi” gutxi batzuk
elikatzeko besterik ez zuten ematen.  Hortaz, uda parteko agorraldian batik bat, gauez ez zen beti
argirik egoten, eta kandilak edo karburozko lanparak erabili behar izaten zituzten gaueko txandetan.
Argazkian, Latseko fabrikako argindarra sortzeko turbina eta dinamoa.

                                                                    

Kamioi gidariak

Esan bezala, enpresak ez zuen kamioi propiorik, eta, beraz, zerbitzu hori auzoko kamioilariek
eskaintzen zuten.  Egurra ekarri ohi zuenetako bat Epeleko Benito zen,  GMC muturluze horietako
bat  zuena.  Hori  baino  lehen,  karga  mando-bizkarrean  ekartzen  zen,  sei  eta  zazpi  mandoko
karabanetan, mando bakoitza bere zamari-kartolekin egurrez topera beteta. Oiartzungo “Urdiña” zen
mandoekin garraioan aritzen zenetako bat, baita Añarreko Manuel eta Abañoko "Rubio" deitutakoa
ere. Mandoak pisatzen omen zituzten, karga eta guzti, beren "tarak" ezaguna zituztelako. Geroago,
batzuk idiekin aritu ziren garraioan: horietako bat, Antonio Mari Oiartzabal (Izeneder baserrikoa).
Eta ondoren kamioiak iritsi ziren, Epeleko Benito Iraola, Pagoagako anaiak, Beitia bizkaitarra, Joxe
leitzarra eta abar...                            

   

Akerregi  auzoko  Celestino  eta  Rufino  Izagirre  kamioilariek  eramaten  zituzten  beren
kamioietan  ozpinez  betetako  barrikak,  baita  Pagoagako  Emilio  Lizeagak  ere,  esnea  biltzeko
erabiltzen zuen Gurelesako zisterna kentzen zuenean.
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Udan lanean

Udan, eskolan jai zutenean, langileen seme-alabetako batzuk fabrikan aritzen ziren, sos gutxi
batzuen truke, “kontrabandoan”, orduan ez baitzegoen ez ikuskatzailerik, ez paperik, ezta horrelako
ezer ere. Zerbait ordaintzen zieten zeregin batzuengatik, eta, jakina, mutil koskorrak gustura.

Zeregin  horietako  batzuk  ziren: txilarrezko  erratzekin  lurra  garbitzea;  beirazko  potizak
garbitzea,  alkoholez edo ur destilatuz betetzeko; potiza eta metalezko sarearen artean lastoa sartzea
buelta guztian, ez mugitzeko; patata-irina urarekin nahastea...
     
Labeak etenik gabe lanean

Ikazte-labeak eta lurrun-galdara ez ziren gauez gelditzen,  ezta  asteburuetan ere.  Jo eta su
aritzen  ziren  urte  osoan lanean,  harrikatza  errez  egurra  eta  ura  berotzen.  Sortutako keak,  ordea,
lurrazpiko  konduktu  luzeetatik  barrena  lantegiaren  beste  muturrean  dagoen  adreiluzko  tximinia
erraldoira eramaten ziren, handik gora kanpora isurtzeko. Dena den, baziren urtearen amaiera aldera,
Eguberrien inguruan, egun gutxi batzuk bi horien etenaldia egiten zutena, behin hoztuta, hodi luze
horien barrualdean garbiketa-lanak egiteko. Baina huraxe bai zirkoa! Orduan ez zegoen gaur egungo
segurtasun-buzo edo halakorik, eta zeregin hori burutu behar zuen langilea arpilerazko zakuez goitik
behera estaltzen zuten. Hala ere, pentsatzekoa den moduan, kedarra bezain beltza irteten zen langile
gaixoa.

Trebeak eta traketsak

 Gauza  sinpleenerako  ere  apur  bat  “mañosoa”  izan  beharra  zegoen,  baina  baziren  sugin
xelebre batzuk, besterik gabe harrikatz palakadak bota eta bota aritzen zirenak. Orduan noski, lurrun-
isuriak izugarriak izaten ziren. Instalazioko zirrikitu guztietatik irteten zen gas lurruntsu mina, lantegi
guztia harrapatuz; baina baita lantegitik kanpokoa ere. Beti lagun bera izaten zenez, langileen etxetik
oihuka erantzuten zioten: “Askatsuuuu!”....
          
Auzoari zerbitzua

Lantegiaren barruan, baskula nagusiaz gain,  beste txikiago bat ere bazegoen. Lantegikoek
erabiltzeaz gain, auzotarrek ere erabiltzen zituzten: lehena pisu handietarako, eta bigarrena, besteak
beste, txerriak pisatzeko. Gasolina ere saltzen zuten auzoko lehen Montesa motoentzat, eta nola ez,
egur ikatza ere bai. Auzoari zerbitzua ere ematen zion, beraz, lantegiak.

Don Pepe eta karameluak

 Oso gizon elizkoia zenez, sekula ez zuen hutsik egiten Ereñotzuko San Antonio elizan egiten
ziren  mezatara.  Irteeran  haur  guztiak  ilaran  jartzen  zitzaiozkion  eta  berak poltsikotik  gozoki  eta
“txupete” motako gozokiak atera eta banatzen zituen. Lurrera bota eta haur guztiek harrapazkan jauzi
egiten zuten horien bila. “Egunen batean lurrera botako duzue Don Pepe” oihukatzen zuten haurren
gurasoek. Donostia aldean ez omen da izan Ereñotzuko haurrak adina karamelu jan duenik! Fabrika
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inguruan  ere,  haurrak  sumatu  orduko  eskua  poltsikora  eraman  eta  “tori  karameloa”.  Gozokiak
banatzea gustatzen zitzaion. 

                            
Don Pepe eta erreketeak

1936ko irailaren 12an errekete nafarrak Urumean barrena sartu zirenean, sekulako eskapada
egin zuen Don Pepek. Erreketeak fabrikan sartu eta bazter guztiak miatzen hasi zirenean, langileek,
Don Pepe babesteko, bere txaleteko “karboneran” ezkutatu zuten,  eta hara! ez zuten hura miatu.
Hernani aldera alde egin zutenean langileek berehala eraman zuten gauez Aranorantz.

         
Urteko bazkaria, nagusiaren kontura

Urtean behin, nagusiak bere langile, laguntzaile eta zerbitzari guztiak elkartzen zituen bazkari
handi  bat  egiteko.  Inguruko  jatetxeren  batean  izaten  zen,  Fagollagan  edo  Epelen;  argazkian,
esaterako, Epele auzoko Epeleko-Etxeberri jatetxean ageri dira, Don Pepe eta Montserrat emaztea
mahaiburu dutela. 

Bestalde,  ozpin  ekoizpena  lehengo  100 barriketara  iristean  ere  afari  eta  parranda  latza
botatzen omen zuten langileek. Lantegian bertan antolatzen zituzten halakoak, eta batek daki noiz eta
nola amaitzen ziren...
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Leandro eta Xanti Irazusta ofizinistak

Bi ziren lantegiko bulegoan lanean aritzen zirenak, Leandro eta Xanti Irazusta anaiak. Lehena
lehengaien erosketaz eta salmentez arduratzen zen; bezeroarekin tratua izaten zuena bera izaten zen.
Bigarrena, langileen paperak kudeatzeaz, batik bat nominak, aseguruak, kontabililitatea... 

Fagollagako  eskola  publikoan  maistra  izandako  Kasilda  Lizeagaren  semeak  zirenez,
auzoarekin nolabaiteko harremana bazuten, baina, berez, Hernaniko kaletarrak ziren. Autoa zuten
gutxi horietakoak ziren. Leandrok, bietan gazteena eta garaiena, Lambretta motorra zuen, eta Xantik
Seat-127 auto grisa. Leandro Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko lehendakaria izan zen, baita
1977an Federazio Nazionaleko lehendakariorde ere. Gaixotasun baten erruz anaiak baino lehenago
utzi zuen lantegia, eta Xanti bulegoan bakarrik geratu zen;  hark likidatu zuen horko martxa Joxe
Mari Etxeberriarekin batera.
                                          

Leandro  eta  Xanti  bulegoaren  atzealdean  zegoen mahai  luze  baten  alde  banatan  esertzen
ziren. Aurrealdean, leihatilaren ondoan, Don Pepek bere mahaia zeukan, hantxe ematen baitzituen
lanordu  guztiak.  Bi  mahaien  artean,  paretan  finkatuta,  garai  hartako  telefonoa  zegoen:  70-17.
Leihatilak behealdean eta mostradore gainetik paperak barrura pasatzeko zuloa zuen, alboko atetik
bulego barrura sartu behar ez izateko. Kutxa gotor bat ere bazegoen bulegoan, soldataren banaketa
egin aurretik dirua bertan gordetzeko. Argazkietan, orduko leihatila eta kutxa gotorra, Ereñotzuko
Auzo Elkartearenn lokalean.
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  Laborategiak
          

Langileen etxeko beheko solairuan laborategia zegoen, eskuineko bulegoaren eta ezkerreko
biltegien  artean.  Produktu  kimikoen  fabrika  izanik,  ezinbestekoa  zen  instalazio  horiek  izatea
nahasketak probatzeko, neurketak egiteko, etab. Baina, lekukotzen arabera, fabrikaren azken urteetan
behintzat,  laborategia  ez  zen  erabiltzen  muntatu  zen  garaian  bezainbeste,  agian  gainbeheraren
seinale.

Aldagelak

Bigarren  nabearen  erdian  zurezko  egitura  bat  zegoen:  aldagelak  ziren.  Bertan,  langileek
kanpotik  ekarritako  txamarra  edo  dena  delakoa  erantziko  zuten,  beren  kakoetan  zintzilikatu  eta
lanerako prestatuko ziren, bakoitza bere modura; orokorrean mahonezko galtza bonbatxoak janzten
zituzten, eta, lan motaren arabera, arpillerazko mantalez babesten ziren, gerritik soka batekin lotuta.
Etxetik  ekarritako txapela ere zintzilikatzen zuten kakoan, eta  lanerako zaharra  jantzi,  baldin eta
aldatzen bazuten. Oinetakoei dagokienez, lantegiaren azken garaitan gaur egungoak nagusitu baziren
ere, gomazko abarkak izan ziren ordura arte erabilienak, baita, uretan ibili behar izanez gero, lehen
bota “katiuskak” ere.

Euria  egiten  zuen  egunetan,  fabrikara  bidean  bizkarra  eta  burua  babesteko  batzuek
arpillerazko  zaku  bat  jartzen  zuten,  baina  aterkiak  ere  erabiltzen  zituzten.  Erabiltzen  zutena
erabiltzen zutela ere, aldagelan ez bazen lantegiko bazter batean utziko zuten, lehortu zedin.
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Santiago eta Luismari Puig

Don Peperen anaia, Santiago, Madrilen bizi zen; bideetako ingeniaria zen hura, baina sarritan
etortzen zen Latseko langileen etxean zuen etxebizitzara.

Bestalde, Luismari Puig izan zen Don Peperi apaiz edo fraide sartu ez zitzaion seme bakarra.
Ikasketak burutu eta aitaren moduan ingeniari lanetan aritu zen. Etxetik alde egin bitartean, auzoko
bere  adineko  gazteekin  aritzen  zen  futbolean  nahiz  pelotan  jokatzen,  baita  geroago  inguruko
mendietan auzoko gazteekin erbi-ehizan ere.

Istripu hilgarria

Gaur egun hartzen diren babes-neurri guztiak hartzen ez zituzten arren, ez ziren ohikoak izan
lan-istripuak Latseko lantegian, edo, gure lekukoek ez dituzte gogoratzen behintzat,; ziurrenik gaur
egun baino modu lasaiagoan lan egiten zelako izango da hori. Hala ere, Latseko fabrikan izandako
istripu larri baten berri eman digute. Txabola baserriko Damaso Arruti Otegi teilatua konpontzeko
lanak egiten ari zela, teilatutik behera erori, buruan kolpe txar bat hartu eta bertan hil zen.               

Azken urteak                                                                                                                                     

Bere  azken urteetan,  enpresak  langile  pare  batekin  ustiatu  zituen  instalazioak.  Joxe  Mari
Etxeberria arduratzen zen produkzioaz eta Xanti Irazusta bulegoaz. Garai horretan ikazte-labeak ez
ziren piztu ere egiten,  zuzenean Nafarroako  Iratitik ekartzen zen ozpina egiteko beharrezkoa den
azido azetikoa eta hari azukrea eta karea nahasiz lortzen zen ozpina. Joxe Antonio Etxeberriak bere
aita hantxe ezagutu zuen lanean, fabrika itxi zen arte.

 
Ordurako lantegia gainbehera zetorrela ikusita, langile batzuk jubilatu eta beste asko Epele

inguruan eraiki berri zituzten Polikloro edo Elektrokimika lantegietara pasa ziren lanera...nagusien
arteko ezkutuko akordioa tarteko.    

------------------------

Jarraian,  Diario  de  San
Sebastián  egunkarian
1881ean  agertutako
iragarkia: 
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1960 urte inguruko argazki  honetan Latseko fabrikako langileak eta nagusiak (Puig familia) ageri
dira. Behean, argazkiko kideen izenak, bere garaian Urumeako Kronikak jaso eta orain osatuta.

                                                

1 - Iñaxio Arretxe (Alkatxuain)
2 - Markos Gorrotxategi (Arriurdineta)
3 - Juanito Santa Kruz (Akola)
4 - Zelestino Izagirre (Akarregi)
5 - Patxi Perurena
6- ?
7 - Tiburzio Izagirre (Akarregi)
8 - Jose Miel (Txabola)
9 - Altxotarra
10 - Antonio Mª Izagirre
11- Santiago Puig Vilar
12- Antonio Erroizenea (Ubarreto)
13- Joxe Mari Etxeberria (Latxe)
14 - Rafael Izagirre (Ubarreto)
15 - Juan Mari Artola (Alkatxuin)
16 - Rafael Anabitarte (Altzusta)
17 - Jose Izagirre (Aparrain)
18 - Juan Domingo Erroizenea

19 - Juanito Aranburu (Aparrain)
20 -?
21- Seberiano Etxegoyen
22 - Xanti Irazusta.
23 - Agustin Oyarzabal (Larrats)
24 - Dionisio Zabaleta (Etxolaberri)
25 - Esteban Izagirre (Askatsu)
26 – Mª Dolores (Lola) Puig Vilar
27 - Gregorio Santa Kruz (Akola)
28 - Luis Izagirre (Aparrain)
29 - Leandro Irazusta.
30 - Prontxio Miner (Latxe)
31 - Eusebio Izagirre (Akarregi)
32 - Luis Mª Puig Vandrell
33 - Kontxita Puig Vandrell
34 - D. Pepe Puig Vilar
35 - Montserrat Vandrell
36 - Dolores Puig  Vandrell
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Langileen etxea

Fabrikaren  aldamenean,  Goizuetako errepidearen  eta  Urumea ibaiaren  artean  kokatzen  da
langileen etxea, fabrikako jabeak lantegiaren hastapenetan bere langileentzako eraikitako etxebizitza-
eraikina.

XX. mendeko lehen herenean eraiki zen. Oinplano laukizuzeneko eraikina da, luzea (60 m x
15m). Harri-horma zarpeatuzko paretak ditu, hiru solairutan antolatua, zurezko barne-egitura eta bi
isurkiko  estalkia,  teilatu-gailurra  fatxada  nagusiarekin  paraleloan  duela.  Hala  ere,  etxearen
ezaugarririk aipagarriena lehen solairuan teilatu-gailurrarekiko paralelo eta errepideari begira duen
zurezko  balkoi  korritua  da,  jabalkoiek  azpitik  eta  beso  luzeek  teilatu-hegaletik  eusten  dutena.
Alboetan dituen patin-motako eskailerek kanpotik zuzenean etxebizitzetara iristea ahalbidetzen dute
barnealdea erabili behar izan gabe. Gipuzkoa aldean apenas dagoen halako langile-etxe berezirik, eta
Bizkaiko Meatzaldea eskualdera jo beharra dago antzekorik aurkitzeko.                     
                       

Hasieran etxebizitzak fabrikako langilearentzat eta haren familiakoentzat izan ziren, ondoren
langileen ondorengoentzat,  baina egun, jabeek etxebizitzak saldu eta bertakoak legezko-jabe egin
direnean, joan-etorri ugari egon da, nahiz eta langileen ondorengoak ere oraindik bertan bizi diren.
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Lehen  eta  bigarren  solairuetan  zortzi  bizitza  zeuden,  guztiak  bertan  lan  egiten  zuten
langileentzat. Beheko solairuan bulegoa eskuinean, jarraian laborategia eta azkenik biltegiak. 1960-
70ko hamarraldietan bertan bizi  ziren langileen  zerrenda prestatu dugu, goitik  behera,  ezkerretik
eskuinera:

Antonio Mª Izagirre

(Blas Etxeberria)
Leandro Miner Dionisio Zabaleta Joxe Santa Kruz

J.M Etxeberria Prontxio Miner Agustin Oiatzabal Santiago Puig

Garai hartan etxe haren aurrean lagun mordoa elkartzen zen, Epeletik Aranorainoak. Huraxe
zen  auzoaren  erdigunea,  eta  sekulako  giroa  egoten  omen  zen,  Ereñotzun  oraindik  eraiki  gabe
baitzeuden etxebizitza-blokeak. Horma guztiek zuten beren marra pilotan jokatzeko, futbolean edo
bola-jokoan  aritzen  ziren  errepide  erdian,  eta  ibilgailuren  bat  pasatzen  zenean  bakar-bakarrik
baztertzen  ziren,  Goizuetako  “korreoa”  esaterako.  Ereñotzuko  etxeak  eraiki  zirenean,  giroa
gainbehera etorri zen, besteak beste, Ereñotzun beste bolatoki bat eraiki baitzuten. Balkoiaren azpian,
birlak jartzeko lauza ikus daiteke oraindik.

   Latseko bolatokiko birlen kokapen-lauza
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 7. BEZEROAK ETA HORNITZAILEAK

Bezeroak  eta  hornitzaileak  zein  izan  ziren  jakiteko  Legazpiko  Lenbur  fundazioaren
artxiboetan  dauden  funtsak  erabili  dira.  Horietan,  batez  ere  kontabilitateko  dokumentuak
(egunerokoak,  egunerokoen  zirriborroak...)  eta  korrespondentzia  gorde  direnez,  azken  horiek
bakarrik aztertu dira, eta zehazkiago, jasotako korrespondentzia, ez Latsetik ateratakoa. Horretarako,
enpresaren historiako bi  aldi zehatz aukeratu dira, nahiko adierazgarriak direlakoan. Lehenengoa,
fabrikaren  hasierako  garaia,  1896.  urtea  osorik;  eta  bigarrena,  1940tik  1960ra  bitarteko  bi
hamarkadak. Bi kasuetan, korrespondentziaren dataz gain, enpresa igorlearen izena eta lekua jaso
dira, baita 1896ko kasuan korrespondentziaren gaia zein izan den ere.                    

Hurrengo bi tauletan bi aldi horietako datuekin prestatutako zerrendak ikus daitezke: lehenik
1940-1960ko hamarkadakoak, eta gero duela mende bat baino lehenagokoak, 1896koak. Azkenik,
korrespondentzia horren adibideak ekarri ditugu orrialde hauetara, elikagaien sektorekoak lehenengo
orrian,  beste  industria  batzuetakoak  bigarrenean,  eta  hornitzaile  batzuen  korrespondentzia
azkenekoan.

  Zerrendak aztertuta, gutxienez bi ondorio garbi atera daitezke: alde batetik, bezero gehienak,
pentsatzen genuen moduan, elikagaien sektorekoak ziren arren, bestelako industrian ere bezero ugari
zituztela,  besteak  beste,  pospolo-fabrikak,  artile-fabrikak,  produktu  kimikoenak,  farmaziak  eta
drogeriak, tindategiak, tapizeriak, eta abar.

Bestetik,  bezeroen jatorriari  dagokionez,  Espainiako Estatu osoko  merkatua hartzen zutela
ikus daiteke, nahiz eta geografikoki penintsularen iparraldeko erdikoak izan bezero gehientsuenak.
Esportazioak ez ziren aipagarriak izan.

1940 - 1960 hamarkadak                       

DATA GAIA LEKUA

1953  Aseguruak. Italia Aseguruak  Bartzelona

1940ko
hamarkada

 Joaquín Iriondo eta Cía. Gazitze industria. Ozpin-bidalketak.  Ondarroa

1943-1940  Angel de Benito hariki fabrika. Azido sulfurikoaren eskaera.  Pradoluengo (Burgos)

1944-1940  Asolo. Amoniako bonbonak eskatzea.  Iruña

1942-1953  Korrespondentzia. Aguirregabiria Ingeniaria  Donostia

1944  Giusseppe Billante kontserba-fabrika  Mutriku

1940-1947  N. Arrillaga drogeria eta lurrin denda  Pasai San Pedro

1947-1951  Hijos de F. de Azqueta. Kontsignatarioa, ikatz salmenta.  Pasaia

1941-1953  G. Mataren korrespondentzia, Kontserben eta gazitze fabrika.  Xixon (Asturias)

1943  Emilio Bolonio Muñoz s.a.-ren korrespondentzia. Kolonialen     
biltegia.

 Madril

1945-1946  Beltran eta Conporredoren korrespondentzia. Metileno eskaera.  Madril
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1957-1958  Manuel Bernal Rasco korrespondentzia.  Huelva

1948-1942  Hijos de Julio Montes. Korrespondentzia.  Hernani

1960-1961  José M. Molist, espezialitate tekniko-industrialak  Bartzelona

1941-42  Azcona garraioak  Donostia

1896  Fundiciones del Norte  Hernani

1941-1944  Acumuladores Oxivol. Amoniako likidoaren eskaera.  Donostia

1940-1941  Viuda de Isidro Echeverria eskabetxe-fabrika. Sosa kaustikoaren 
eskaera.

 Ondarroa

1948-1955  Echeveste y Cía s.l. metagailu-fabrika. Ur destilatua.  Andoain

1944  Francisco Lacambra fundizioa, kobrea eta letoia mailukatu eta  
ijezteko fabrika.

 Bartzelona

1941-1962  Epelde y Larrañaga.  Azido muriatikoa.  Azkoitia

1959-1964  José Berra s.a.-ren korrespondentzia.  Ikatz antrazita.  Pasaia

1941-1946  J. M  Laurnaga-ren korrespondentzia.  Botika-industria.  Villafranca de Oria

1940- 1945  Dr. Crespo y Hermano,  farmazia eta farmazia laborategia  Tolosa

1941- 1949  Enrique Keller zurezko gaien fabrika. Pirolignito eskaera.  Zarautz

1943- 1942  Irin– Okin Batzordea. Ogia erostea.  Hernani

1946-1949  Industrias Lanaflor s.a. Amoniako eskaera.  Burgos

1954-1945  Llano y Escudero / Industrias Químicas Canarias s.a.tik jasotako 
korrespondentzia.

 Zorroza (Bilbo)

1958-1942  La Purísima, Pattar Anisatuen Destileria.  Granada

1941-1959  Juan Mugica, kontserba-fabrika.  Bermeo

1954-1960  Movilla Fernández y Cía (azido koloregabearen eskaera).  Bergara

1940-1946  Meseguer Sáenz de Cortázar  Bilbo

1959-1945  Santiago Mendicute.  Andoain

1942-1944  Luis Yoldi droguería lurrin denda  Iruña

1942-1951  Vascongadas de drogas  Donostia

1951  Adolfo Aparicio  Asturiasko tindategia  La Felguera (Asturias)

1940-1950  Volcano  Lubricantes  Donostia

1942  Bose productu kimikoak  Bartzelona

1957-1958  Abrasivas del Norte s.a.  Lasarte

1953-54  Eduardo de Artiach Fábrica de productos químicos  Bilbo

1943- 1955  Conservas Uriondo. Kontserba, eskabetxe eta gazitze fabrika.  Bermeo

1941-1963  La Ondarresa, Hijos de J.A. Aguirre kontserba eta arrain-gazitze 
fabrika.

 Ondarroa
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1940-47  Cabo de Peñas s.a. arrain kontserbak  Luanco (Asturias)

1940-1955  Salome Campos, sucesora de J. Campos  Bermeo

1953-1956  La Universal tindategia  Tafalla

1948  Nacional Castejón tindategia  Castejón

1940  Alkorta s.a. kontserba-industria  Donostia

1940-1949  Artaza y Compañía.  Pasaia

1940-1947  Timoteo Antón. Droga industrialak.  Bilbo

1940-47  José Atucha kontserba-fabrika.  

1941-1962  Campeón, kontserba, eskabetxe eta gazitze fabrika.  Bermeo

1944  Javier Coll farmazia-laborategia  Bartzelona

1951  Javier del Campo Reguera. Ozpin eskaera.  Cudillero (Asturias)

1951  Correspondencia con Francisco Cabeza  Agente de aduanas  Malaga

1942  Correspondencia con la Sociedad Explotadora de Ferrocarriles y 
Tranvías  Pedidos

 Donostia

1973  Hijos de Jaime Puig Jaime-en korrespondentzia. Garai hartan, 
Bermeoko Conservas Garavilla zen bezero nagusia, eta Iruñeko El  
Irati Forestal zen hornitzaile nagusia.

 Hernani

1946  Tolosa eta Lizartza inguruko mendietako pago-egurra hornitzea: 
Monte Gurbilla Aundi, Bedaio, Tolosa; Monte Mutuita, Leaburu; 
Monte Comunal de Lizarza; Monte comunal del valle de Araiz.

 Hernani

1962  Jose  Larrache Irazoqui  Irun

1946  Fernandez y Pelaez kontserba-fabrika. Ozpin-esentziaren eskaera.  Navia (Asturias)

1954  Industrial Comas Ing. Metanol eskaera.  Bartzelona

1941  Aeronáuticas s.a,  Getafe. Sosa azetato eskaera.  Getafe (Madril)

1971  Glucosa y Derivados s.a.  Bartzelona

1971  Hullas del Coto Cortes, S.A.  Oviedo

1961  Garaje Otero  Donostia

1940-1960  Bianchi. Ur destilatua.  Pasaia

1943  Nicolas Goicoechea iturgintza eta kristaleria.  Hernani

1960-1961  LLoret y LLinares s.l.  Arrain-kontserba fabrika. Azido azetikoaren 
eskaera.

 Puerto de la Luz    
(Kanariar Uharteak)

1940-1964  Dolores Bravo Hijo. Elikadura-kontserben fabrika.  Avilés (Asturias)

1943-1956  Silverio Arocena Tonelgintza Tailerra. Upelen hornitzailea  Altza-Herrera (Donostia)
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1896. URTEKO KORRESPONDENTZIA

        

Data Tokia Izena Gaia
1896  Donostia Depósito y Representación Daniel Tornero Fekula eskaera

1896  Donostia Fábrica de aguardientes. Licores finos y 
jarabes. D. Bentem

Bukoi hutsen bidalketa

1896  Urretxu Fábrica de cerillas. Gracián Alberdi Upelak eskatzea
1896  Donostia Manufactura de sombreros  Juan Ribas Azido muriatikoaren eta azido sulfurikoa-

ren eskaera
1896  Coca (Segovia) Unión Resinera Española Eremuarekiko harremanaren hasiera 

(merkatuak irekitzea)
1896  Avila Almacenes de Ramón de Vega y Hermano Bilgorraren prezio eskaera
1896  Bilbo Sociedad Anónima de Dinamita. 

Privilegios de A. Nobel
Horniduragatiko faktura

1896  Lekeitio  Fábrica de conservas La Universal 
Bonifacio de Ocamina

Ozpin eskaera

1896  Lekeitio Fábrica de escabeches y conservas de 
Gregorio Urrea

Esentzia eta ozpin eskaera

1896  Villabona Subijana y Cía Sociedad en comandita Sei upel pirolignito eskatzea, Solvay gatza 

1896  Madril Almacenes de Vinos y Licores Ozpin eta esentzia eskaera
1896  Irura Fábrica  de papel continuo Echezarreta  y 

compañía
Berun-azetatoa

1896  Valladolid Sucesores de Cantero  Ferres y Compañía Azido azetiko eskaera
1896  Donostia  F. de Azqueta. Consignatario de varias 

líneas de vapores
Faktura

1896  Donostia Carpintería Mecánica y Almacenes de 
Madera

Zurak, teilak, gapirioak... hornitzea 

1896  Pasaia Fundiciones del Norte Burdinurtuzko zutabeen fabrikzioa
1896  La Coruña Fábrica de Cervezas Bebidas gaseosas  

Manuel Serrano
 Solicitud de catálogo para limpiar toneles.

1896  Candas (Asturias) Fábrica de escabeches salazón y fresco Pedido de ácido acético
1896  Oñati Fábrica de Fósforos Pedidos de estearina
1896  Bartzelona Amadeo Cros  Droguería   Fábrica de 

Productos químicos
Factura

1896  Tarazona Fábrica de Vda de Lizarbe e hijos
1896  Renania. 

Alemania
Alfred Schimits  Barmen  XXX Pedido de ácido acético

1896  Donostia eta  
Pasaia

XXX  Saralegui y Lasquibar 
Consignatarios

 Correspondencia en general

1896  Elantxobe Casa de Comisiones de Pescados frescos y 
salados y fábrica de escabeches de Gonzalo
Pujana

Pedido de una pipa de vinagre

1896  Errenteria  Fábrica de tejidos de punto Hilanderia- 
Tintorería  Fabril Lanera

 Pedido de sulfato de sosa

1896  Santoña  Albo y Arredondo Fábrica de conservas 
alimenticias

 Pedido de dos bocoyes de vinagre y sosa 
caustica

1896  Candas (Asturias) Fábrica de escabeches  Salazón y fresco   Pedido de vinagre
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Jose María Muñiz
1896  Valladolid Gran fábrica de guantes Hilario González  Pedido de pirolignito de hierro
1896  Burgos Farmacia Gregorio Escolar  Pedido de dos barriles de 100 kilos de 

Bicarbonato de sosa.
1896  Oñati Fábrica de fósforos  Garay e hijo Pedido de fécula
1896  Iruña Fábrica y Droguería Manuel Negrillos  Pedido de 1 barril de 50 kilos de minio 

inglés,  pedido de ácido clorhídrico
1896  Coruña  Ultramarinos al por mayor y menor  Balbo

L. Respaldiza
 Pedido de esencia de vinagre.

1896  Haro Farmacia de Julian Medina Acido acético
1896  Donostia eta 

sukurtsala Tuteran
Leopoldo Lewin  Subida del precio de los alcoholes.

1896  Tolosa Fabrica La Casualidad  Factura
1896  Valladolid Almacén de drogas  Hijos de Antolín 

García
Pedido de bombonas de ácido acético

1896  Iruña Almacén de droguería y cristales Pedido de ácido muriático y ácido 
sulfúrico

1896  Oñati Fábrica de fósforos Pedido de 100 kilos de estearina
1896  Madril Casa de comisión de pescados frescos 

escabeches y mariscos  Viuda de Yordi e 
hijo

Factura

1896  Lorca (Murtzia) Farmacia de G. Perán Caro  Solicitud de catalogo
1896  Coca (Segovia) Unión Resinera Española Envíos vía  Valladolid
1896  Lekeitio Manuel de Garavilla

 Fábrica La Activa. Grandes Fábricas 
Reunidas

 Esencia de vinagre

1896  Donostia José Brunet y cía Factura
1896  Bilbo Droguería Central de Vizcaya Pedido de cristales de sosa.
1896  Plentzia Arruza y cía Pedido de bocoy de vinagre
1896  Donostia Lizarriturry y Rezola Pedido de barriles de silicato de sosa y 

estearina, olaina
 Envío a Puig de barriles de aceite de coco.

1896  Tutera Luis Butini. Almacén de papel pintado Sosa cuastica
1896  Tolosa Fábricas de papel  La Primitiva y La 

Soledad
Envío de barricas

1896  Madril Fábrica A. Maglioni y cía. Fábrica de 
curtidos

Pedido de 100 barricas de extracto de 
tanino de encina

1896  Pradoluengo Fábrica de Bayetas, estameñas y vicuñas   
Ángel San Román Martínez

Pedido  de Bicarbonato de potasa

1896  Tarazona Fábrica de cerillas fosfóricas Pedido de dos barriles de minio quemado
1896  Valencia Manuel Vidal García Comisiones Solicita ser  comisionista en Valencia
1896  Badalona  

(Bartzelona)
 J. Noyer ( ingeniero)  Instalación de electricidad

1896  Madril  Severiano Villada Solicita ser  comisionista en Valencia
1896  Linares (Jaen) Fábrica de La Compañía La Cruz. Minas, 

Fundición y Desplatación
   Oferta de munición  y plomo

1896  Alcoy (Valentzia) Viuda de R. 
Alfonso

Oihal  eta  paper  industriarako  produktuak  eskatzen  ditu:  berun
azetatoa, soda kristala, minio errea, burdin pirolignitoa, sosa sulfato
kristalizatua, koko olioa, amoniakoa, potasa bikromatoa, boraxa, kare
kloruroa, kolofonia, kanpetxe estraktua, patata fekula, sosa kaustikoa
eta burdin silikatoa. 

1896  Pradoluengo Fábrica de Bayetas, estameñas y  Bicuñas  Pedido de acetato de amoniaco
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(Burgos)
1896  Marseilla

           
Perdomo y Barroil Oferta a Puig de Coco corriente y coco 

blanca. Envío por mar.
1896  Marseilla Perdomo y Barroil Ofertas de aceite de coco a Puig
1896  ¿?? West Hermanos Oferta a Puig de barriles de Bicarbonato de

sosa.
1896  Donostia José María Aristeguieta Pedido de Puig de carbón procedente de 

Cardiff
1896  Donostia  Julián Huete.  Droguería y Productos 

químicos al por mayor
Compra de productos químicos

1896  Bilbo  Jorge Ahlemeyer. Ingeniero Bilbao. 
Agencia Industrial

 Visita a Puig para preparar la oferta de 
instalación eléctrica.

1896  Errenteria  Real Compañía Asturiana de Minas  Envío a Puig de minio
1896  Santiago Fábrica de jabón  La Sevillana Envío desde Puig de sosa caustica
1896  Donostia  Fausto Echeverria e Hijos Almacenes y 

consignatarios
 Emisión de factura

1896  Donostia  Fausto Echeverria e Hijos Almacenes y 
consignatarios

 Emisión de factura  por compra de hierro

1896  Barmen    
(Herbehereak)

Oscar Ernst  Envío de materiales y productos desde 
Rotterdam

1896  Donostia Undiano  y Fourvel  Contactos con Solvay y cía
1896  Pasaia Fundiciones del Norte Envío de las columnas de hierro
1896  Bartzelona  R. Monegal Nogues  Pago
1896  Bartzelona Amadeo Cros . Fábrica de productos 

químicos y abonos
 Factura

1896  Donostia  Julian Huete  Envío a Puig de Silicato de sosa ingles
1896  Bartzelona Domingo Pujadas Puig les pide melaza. ,
1896  Santoña  

(Santander)
 Albo y Arredondo Fábrica de conservas 
alimenticias

Factura

1896  Carril    
(Pontevedra)

 Ricardo Caamaño. Despacho de buques. Envío de materias via Bilbao.

1896  Coca (Segovia) Unión Resinera Española Productos  Oferta
1896  Errenteria Sociedad de tejidos de Lino  Pedido de ácido sulfúrico, cristal de sosa. 

Plomo viejo
1896  Donostia  Lizarriturry y Rezola Envío a Hernani de 10 cajas de Estearina  

y carretada de hierro, aceite de coco.
1896  Haro (Errioxa) Fábrica de jabón  y depósito  de aceite Envío de barricas de cristal de sosa.
1896  Marsella Perdomo y Barroil  Envío de aceite de coco.
1896  Oñati Garay e hijo. Fábrica de fósforos  Solicita el envio de 13.000 kilos de 

estearina.
1896   Cascante Hiios de A. Garro   Solicitud de envío  de 1.000 kilos de 

minio quemado puro.
1896  Suresnes ( Seine)  Alph. Huillard & cía   Faquique de extraits

de bois et teinture
  Pago de Puig

1896  Ezcaray (Errioxa)  Vda. de J. González Rabayoye. Fábrica de 
hilados torcidos.

1896  La Coruña  Ultramarinos al por mayor  Balbino l. 
Respaldiza

 Pedido de  esencia de vinagre para 
escabeches

1896  Santander Calvo, Plaza y Compañía  Droguería en 
general

 Pedido de  sosa de cristales

1896  Errenteria Saturtino Mendarte Confitería y 
Ultramarinos

 Envío a Puig de Bocoyes.

Latseko produktu kimikoen fabrika 63



1896  Tolosa  Cesareo Goñi. La Caridad Fabrica de 
cerillas

Pedido de  minio quemado , jaboncillo

1896  Santander La  Fama Santanderina Viuda de Ojeda e 
hijos. Fábrica de  escabeches

 Esencia de vinagre

1896  Iruña Almacén de droguería y cristales Jesús  C. 
Castillo

 Pedido de colofonia

1896  Tarazona Fábrica de Dionisio Lasa. Fábrica de 
cerillas

Pedido de minio quemado

1896  Plentzia Fábrica de Arruza y cía  Fábrica de 
escabeches

 Pedido de esencia de vinagre

1896  Ezcaray Fábrica de paños y lanas regeneradas 
Benito Gandasegui

 Pedido de seis sacos de sosa Solvay

1896  Urretxu Fábrica de cerillas Gracián Alberdi  Pedido de minio  quemado
1896  Lizarra Fábrica de hilados de lana Álvaro Lorente  Pedido de sosa Solvay,

Sulfato de sosa y alumbre
1896  Donostia Lizarriturry y Rezola Envío a Puig de aceite de coco, estearina
1896  Donostia Leopoldo Lewin  Aparatos de destilación Pago de los productos
1896  Mutriku  Arreitunandia, Andonaegi y cía Envío Esencia de vinagre
1896  Pasaia R. Monegal Nogues  Envío de   un barril de alquitrán  y sosa 

caustica
1896  Donostia  F. de Asqueta. Consignatarios   Llegada de sosa caustica  del vapor 

Montaner de Amberes.
1896  Cascante Fábrica de fósforos Hijos de A. Garro  Envío de minio quemado
1896  Gasteiz Fábrica de cerillas fosfóricas  La protectora

José Antonio Helzel
Pago- Factura

1896  Tarazona
(Zaragoza)

Fábrica de paños  Antonio Gutierrez de 
Bonel

Pedido de sal sosa

1896  Tolosa Fábrica La Guipuzcoana. Fábrica de papel 
continuo

Factura

1896  Oviedo (Asturias)  Fábrica de cerillas fosfóricas. Herederos 
de Pedro San Román

Pedido de estearina, minio calcinado  y 
barriles de colofonia

1896  Bilbo Droguería central de Vizcaya  Pedido de cristales de sosa.
1896  Padroluengo Sociedad Tinte de Barria Pedido
1896  Burgos Fábrica de aceite, géneros coloniales  y 

fábrica de jabón.
Pedido

1896  Gernika Droguería medicinal  y universal  Pedido de sosa de  Solvay
1896  Tolosa Arcaute, Arza y cía  La Esperanza y La 

Providencia
 Pedido de barricas de colofonia.

1896  Pradoluengo Tinte de Alcaldes y compañía Pedido de ácido sulfúrico
1896  Valladolid Almacén de drogas Envío de sosa de Solvay
1896  Burgos Almacén de géneros coloniales Envío de Jaboncillo
1896  Gasteiz Juan D. Alba  Pintor decorador Pedido de Albayalde
1896  Logroño Trevijano e hijos Envío de acido acético, vinagre blanco .
1896  Hernani

 
Gran Bazar. Francisco Goicoechea Envío de vinagre de color blanco y esencia

de vinagre
1896  Bergara Echaide y compañía Pago factura
1896  Santander Pérez del Molino. Droguería al por mayor Pedido de barricas de alquitrán vegetal
1896  Bruxelas Soude et produits Chimiques Solvay y cía  Envío a Puig de sel de soude  60 toneladas

5 bombonas de sosa cáustica
1896  Tolosa J. Sese y cía  Fábrica de papel continuo  Envío de sulfato de hierro
1896  Calahorra 

(Errioxa)
Fábrica de conservas vegetales  
Hermenegildo Moreno

 Correspondencia. No necesita hojalata
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1896  Tarazona Fábrica de paños Gutiérrez de Bonel  Envío de sosa.
1896  Santander  Fábrica de Barnices, Cotones y Pinturas. 

Francisco  S. González
Solicitud de precios de Carbonato de sosa.

1896  Pasaia Marcel Fourvel. Agente comercial
1896  Candas (Asturias) Fábrica de escabeches, salazón y fresco 

Genaro Muñiz
Pedido de ácido buen gusto.

1896  Andoain Fábrica La Guipuzcoana Zulueta e Isasi.
1896  Donostia Lasquibar y Cía  Pedido de ácido acético
1896  Calahorra  Uribarrena y cía   Fábrica de conservas 

vegetales
 Envío de plomo de la Real Compañía 
Asturiana de Minas

1896  Louvain Usines de Produits  Chimiques  Xavier 
Everaert

Envío a Puig de bombones de ácido 
acético

1896  Donostia Gregorio Manterola Factura de dos tubos de fundición
1896  Ferrol (Coruña) Farmacia de la viuda de Barreiro Envío de ácido sulfúrico
1896  Donostia  José Ma Aristeguieta  Envío a Puig se carbón Newport
1896  Azkoitia Fábrica de tejidos de Lana  Hurtado de 

Mendoza
 Pedido de sosa inglesa, cristal de sosa

1896  Palentzia Hijo de Leandro Escudero.  Almacén de 
drogas

Pedido de carbonato de sosa, cristales de 
sosa.

1896  Bartzelona Manufactura de productos químicos G. 
Boada y Travessa

Envío a Puig de productos químicos : 
ácido muriático,  bombonas de sulfúrico, 
sulfato de sosa cristalizado

1896  Cuellar (Segovia) Fábrica de productos resinosos  Sánchez y 
Compañía  La Concha

 Oferta de aguarrás, colofonias

1896  Calahorra Tahona. Fábrica de conservas vegetales  
Aniceto Antoñanzas

1896  Valladolid Gran fábrica de guantes  Hilario González
1896  Linares (Jaen) Compañía la Cruz  Fábrica de plomo Envío a Puig de albayalde florexta
1896  Santander Deposito de esencias Ignacio Sánchez
1896  Irun Vda de Zaragueta y Lalanne .Fábrica de 

cerillas fosfóricas
Pedido de minio quemado

1896  Zaragoza Almacén de Ferretería José Alfonso
1896  Logroño Fábrica de jabón y almacén de géneros 

coloniales  Eugenio Fernández
Pedido de sosa cáustica

1896  Calahorra  
(Errioxa)

Fábrica de conservas vegetales  Doroteo 
Moreno

Envío de plomo

1896  Donostia  Julián Huete  Droguería y productos 
químicos

 Envío de aceite de coco.

1896  Calahorra  
(Errioxa)

Fábrica de conservas vegetales   Juan 
Giménez

Plomo en barritas

1896  Burgos Almacén de géneros coloniales  Casa del 
cordón

1896  Gasteiz Fábrica de jabones Segundo Cardeña Pedido de bocoy de coco
1896  Bartzelona Vicente Ferrer y cía  Pedido de ácido acético
1896  Santander  Sheldon y Gerdtzen   Oferta de plomo en lingotes
1896  Tarazona  Vda. e hijos de F. Montes  Factura  y pago de pirolignito
1896  Gasteiz Hijos de Manuel Arizmendi  Fábrica de 

hilados y elásticos de lana
 Pedido de bombonas de ácido sulfúrico, 
sulfato de sosa.

1896  Bergara  Echaide y cía  Pedido de ácido acético
1896  Donostia Julián Huete Pedido de jaboncillo
1896  Donostia Droguería Medicinal Industrial
1896  Linares Compañía La Cruz  Pedido de 5 barriles de ácido cético
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1896  Barcelona Compañía Anónima de Productos químicos Envío a Puig de minio de plomo  (40 
barriles)

1896  Irun Almacén de Severo Fernández  Esencia de vinagre
1896  Santiago-Vigo Droguería de Bermejo y Pérez
1896  Ávila Pantaleón Mateos Pedido en general
1896  Iruña  Fábrica de jabones M. Canals Pedido en general: aceite de coco y 

colofonia, sosa caustica.
1896 Telefono-linea ezartzen da. Donostiatik Latxera 
1896  Avilés Ballesteros y Gómez Pedido de esencia de vinagre
1896  León Mariano Barrial

 La industria Leonesa. Fábrica de jabones
Pedido

1896  Cebreros. Ávila Pantaleón Mateos  Silicato de sosa
1896  Cascante Hijos de M. Guelbenzu. Fábrica de bujías y

cerillas fosfóricas
Pedido de Jaboncillo

1896  Marseilla-  
Bartzelona

Importación Perdomo  & Barroil  Envío a Puig de aceite de coco

1896  Ezcaray (Errioxa) F. Santos y González
Fábrica de tejidos de lana

Pedido

1896  Donostia José Ibarra. Productos químicos y 
droguería en general.

Pago factura

1896  Donostia Talleres Mecanicos Manuel Urcola Pago factura  Suministro de materiales
1896  Donostia Taller de Tonelería  Manuel Olaondo Envío de bocoyes

3 medias pipas y 14 cuarterolas.
1896  Calahorra 

(Errioxa)
 Fábrica de jabón  Leonardo Ustaritz Boro blanco y sosa caustica

1896  Madril Fábrica de jabones La Valenciana Factura
1896  Ondarroa Andrés Campos Pedido de esencia de vinagre
1896  Candas (Asturias) Fábrica de escabeches y salazón Joaquín G.

Barbosa
Pedido

1896  Bartzelona Refinería de San Luis Pedido de Puig de melaza
1896  Bartzelona Pons y Llopart Oferta de ácido tartárico
1896  Pasaia Depósitos de carbones de piedra y Coke
1896  Avila Pascual Coloma  Productos químicos
1896  Irun Pio Zaragueta Droguería medicinal e 

Industrial
1896  Calahorra  La Riojana. Fábrica de gaseosas y jarabes  

Justo Iturriagoitia
1896  Elantxobe La Vasconia José de Garavilla
1896  Irun Zagaueta y Lalanne  Fábrica de cerillas 

fosfóricas
 Pedido de minio quemado

1896  Irun Santiago Lalanne. Almacén de vinos
1896  Oviedo Fábrica de muebles J. y B del Río Hermoso  Pedido de aguarrás
1896  Logroño Farmacia y Droguería  Patricio Gómez  Pedido de ácido sulfúrico
1896  Munilla (Errioxa) Torre Hermanos. Fábrica de paños y 

novedades
1896  Iruña  Farmacia y Droguería de Manuel 

Negrillos
Pedido de minio y sal de  sosa.

1896  Coruña  Ultramarinos José  Fojón Peña Pedido de esencia de vinagre
1896  Bilbo Alfonso de Vidaurrazaga Oferta  almidón
1896  Burgos Gregorio Burgos  Farmacéutico .
1896  Santiago- Vigo  Droguería de Bermejo y Pérez
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1896  Burgos  Fábrica de mantas, colchas y alforjas 
Francisco Aranguena

Pedido de piedra lumbre blanca

1896  Toledo  Domingo Garcia Frutos Pedido de aceite de coco.
1896  Praga - Dresde  Max Oppenheim. Productos químicos, 

couleurs, minerais et Huiles Minerales
Pedido de Puig

1896  Bejar (Caceres) Bonifacio Escudero Pedido de sosa
1896  Ezcaray Fábrica de boinas  Antonio Rodrigo  Factura
1896  Donostia Edmundo Deslandes  Tintorería de París  

Fábrica modelo movida a vapor
Pedido de ácido acético

1896  Azkoitia Esteban Alberdi. Lencería de todas las 
clases. Telar de jergones, y lienzo azul de 
todas las anchuras, telas para alpargatas e 
hilos retorcidos.      Santa Clara. Fábrica de
hilados y trenzas de yute

1896  Orduña Pedro Lapuente. Ultramarinos
1896  Santander Droguería al por mayor Pérez del molino 10 barricas alquitrán vegetal
1896  Tolosa  Sociedad Anónima Olaberri  Fábrica de 

papeles mate para litografía
Pedido de acetato de plomo , silicato de 
sosa , bicromato de potasas

1896  Vigo Fábrica de jabones cocidos Marfy  Pedido de sosa Solvay
1896  Ávila  Benjamin Smith e hijo
1896  Calahorra  Moreno y Compañía
1896  Zaragoza José Alfonso. Almacenes de Ferretería Pedido de carbonato de sosa
1896  Valladolid Gran Fábrica de guantes Hilario González
1896  Ferrol (Coruña)    José San Román Farmacéutico Barricas de cloruro de cal, 2 bombonas de 

ácido acético
1896  La Coruña Mayor y Estrader  Almacén de efectos 

navales y artículos de pesca
1896  Burgos Calleja y Núñez  Almacén  de géneros 

coloniales
1896  Gasteiz Fábrica de aguardientes Licores y Bebidas 

Lorenzo de Benito y Mingo
Pedido de bicarbonato de sosa.

1896  Donostia Droguería y Perfumería Francisco Loyarte  Pedido de un barril pequeño de cloruro de 
potasa en polvo y un saco de sosa Solvay.

1896  Bartzelona Fábrica de vidrio hueco Juan Vilella y cía l
Aug. Ruggeberg

Envío

1896  Neheim  Ruhr Carl Aug. Ruggeberg
1896  Santander Fábrica de barnices, Cotones y Pinturas 

Francisco L. González
Pedido de ácido acético, cristal de sosa.

1896  Sobrón Augusto Iturriagoitia  Pedido
1896  Errenteria  Fábrica de tejidos de lino  S. Echeverria y 

cía
 Pedido de cloruro de cal ingles que antes 
era traído por una casa inglesa.

1896  Santander La Cantábrica. N. Quintana y cía Fábrica 
de conservas alimenticias.

Pedido de resina y dos botellas de esencia 
de vinagre

1896  Ondarroa Fábrica de  escabeches. José  Antonio 
Aguirreoa

Pedido de esencia de vinagre

1896  Zaragoza Bescos Hermanos y Cía  Pedido de bombonas de ácido y resina.
1896  Cudillero. Oviedo Farmacia de Agustín Bravo
1896  Donostia La primitiva   casa Santiago Zarmarripa
1896  Errenteria La Papelera Vasco- Belga
1896  Donostia  Fausto Echeverria e hijo  Almacén de 

hierros
1896  Irura Fábrica de papel continuo Echezarreta y 
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cía
1896  Iruña  Fábrica de curtidos  Valentin Zuza Envío d tinta pirolignito
1896  Santander Ignacio Sánchez  Deposito  de esencias, 

licores y aguardientes
1896  Donostia Rudolf Sprenger Tela metálica y bolas de acero.
1896  Arnedo Santiago Ruiz de la Torre  La Riojana.  

Fábrica de jabón
Barrica de colofonia

1896  Palentzia Fábrica de jabón La Esperanza Pancracio 
Arranz

1896  Leon Mauricio González e hijo Pedido de sebo fundido ingles
1896  Liverpool   

(Erresuma Batua)
Wets Hermanos Ingalaterratik heltzen zaie Puig-tarrei Montañes baporean: 13 

bilgor upel, 12 soda bikarbonato upel, kobrezko barra bat eta 
kobrezko hodi kaxa bat

1896  Vigo Benigno, Barreras y Casellas Kristal sosazko bi upel eta sosa 
kaustikozko bi upel

1896  Cudillero 
(Asturias)

Eduardo Álvarez Baragaña Ozpin esentzia

1896  Oviedo Ramón Señal y Hno. irin-fabrika Lixiba eskaera
1896  Ferrol (Coruña) Vicente Martínez efektu kolonialen biltegiaOzpin esentzia
1896  Iruña Curtidos Balbino Zarranz fabrika
1896  Calahorra 

( Errioxa)
Juan Giménez landare-kontserben fabrika

1896  Madril Rafael Sanjaume drogeria eta belar denda Pirolignito upelak eta sosa kristala 
eskatzea.

1896  Haro (Errioxa) Juan Baltanas farmazeutika Sosa karbonato kristalizatua
1896  Burgos Miguel González xaboi fabrika Bilgor eskaera
1896  Zaragoza Force y Moline drogak eta burdindegia Pirolignito de hierro
1896  Avila Benjamín Smith e hijo xaboi fabrika
1896  Gernika Filomena Ruiwamba drogeria medizinala 

eta industriala
Kare-kloruro upel eskaera

1896  Madril Viuda de Yordi e hijo arrain freskoak, 
eskabetxeak eta itsaskiak

1896  Donostia Joaquín Álvarez drogueria Azido azetiko eskaera
1896  Donostia Viuda de Eusebio Tornero drogeria 

medizinala eta industriala
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