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Donostian, Gipuzkoako Diputazio Jauregian egin du Euskaltzaindiak Otsaileko
bere batzarrea. Bildu dira: L. Villasante buru, J. Haritschellar buruordea, P. Altuna,
J. L. Davant, X. Diharce, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, P. Salaburu, J. San Martin,
eta J. M. Satrustegi, euskaltzainak. J. A. Arana, J. A. Arkotxa, P. Charritton, J.
Etxaide, J. G. Etxebarria, J. Fdez. Setien, M.a P. Lasarte, J. L. Lizundia, A. Zatarain
eta J. J. Zearreta, euskaltzain urgazleak, hala nola J. M. Jimeno Jurio txostengilea.

J. Hiriart-Urruty, P. Lafitte, P. Larzabal eta L. Mitxelena jaunek ezin etorria
adierazi dute.

Ohi den otoitzarekin arratsaldeko 4etan hasi da batzarrea.

Urtarrileko batzar agiria onartu da.

Goizeko bilkuraren berri

Maileguzko hitzei buruzko V. erabakigaia aurkeztu du P. Salaburuk. P. Goena
ga eta M. Zalbide batzordekideekin batera prestatutako txostena orraztu dute eus
kaltzainek. Bi pundu nagusi datoz oraikoan: a) Ozen + txistukari kontsonante mul
tzoetan, alde batetik, eta b) Bi sudurkari-koak, bestetik. Ohar guziak kontuan hartuz
egin den iZkribua aho batez onartu da. Batzar agiriari datxikola ematen da. Txomin
Peillen jaunak igorritako gutuna irakurri du Idazkariak eta bere egunean aztertzeko
utzi da.

Bertsolari batzordea. J. San Martin antolatzaile azpibatzorde buruak aurtengo
Bertsolari Txapelketa-rako Epaimahai batzordea aurkeztu duo Bertan daude: J. M.
Aranalde, A. Aranburu, J. M. Etxezarreta, A. Irigoyen, M. Itzaina, E. Larre, A.
Muniategi, J. M.a Iriondo, J. M.a Lekuona, eta A. Zavala. Lehen ariketan beste
hauek ere parte hartuko dute: Arantza Arruti, P. Aldama eta, hutsune gehigarri, P.
Esnal. Txapelketako arautegia ere onartu da.

Grarnatika batzordeak hurrengo hiru urteetarako Ian egitasmoa aurkeztu du,
honako atal berezi hauetan banatua: a) Eskuartekoen jarraipenez, perpaus bakuna
ren gramatika burutzea. b) Lanen epea mugatzeko egutegia. c) Parte har lezaketenen
gehitzea eta, d) Kostuen aurrekontua.

Riezuko aita Jorjeri, igandean emango zaion "Manuel Lekuona" sarirako, F.
Ondarra eta J. A. Arana izendatu dira Euskaltzaindiaren ordezkari.
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Euskaltzainburugoak bezperan egindako bileran, bulego langileen alogerak iaz
bezala Jaurlaritzakoekin parekatzen jarraitzeari oniritzia eman zion. Kargudunen
laguntzak ere gaurkotuko dira.

Iruiiean dugun ordezkaritza laster utzi beharko dugula, jakinerazi diote aginta
riek J. M. Satrustegiri. Horretarako, Oliveto Kontearen kaleko egoitza berria epe
laburrean egokituko dutela hitzeman diote.

Datorren hileko barne-jardunak eta P. Salabururen sarrera-hitzaldia dela eta
Baztanen izandako harremanak aipatu ditu J. L. Lizundiak. Martxoaren 29 eta 30
ean Lekarozko ikastetxean egingo dira jardunaldiok, eta biharamunean, Arizkunen,
egingo du euskaltzain berriak bere sarrera-hitzaldia.

Txostenak

Expolangues. Otsailaren l-etik 5-era Parisen egindako Hizkuntzen Agerpenaz
mintzatu da J. Haritschelhar. Iaz baino egokiago egin direla gauzak, eta datorren
urtean euskarak hobeki behar duela agertu, esan duo Euskaltzaindiarekin batera han
zegoela Eusko Jaurlaritza ere, aipatu du gero J. L. Lizundiak.

Berrogei bat mila jende ibili omen da erakustokian zehar eta zenbait jaun ospe
tsu aipatu dira haien artean. Hizkuntzei dagokien munduko erakusketarik garrantzi
tsuena izatera heldu omen da Pariskoa. J. A. Aranak euskalliburu eta argitalpenak
atzerrira bultzatzeak duen garrantzia azpimarratu duo Bazen bertan euskal argitale
txeen ordezkari bat, eta gure liburuak Paris, London edo Berlinen antzeko hiriburue
tan sartzea da azken helburua.

J. M. Jimeno Jurio jaunak Iruiierriko toki-izenez egin du, gero, bere txostena.
Bilduma zehatz eta txalogarria egiten ari da aspaldian eta, aurkitutako altxorraren
lekuko, euskarazko esames jatorren zerrenda aurkeztu duo Arretaz entzun zaio eta
garrantzitsutzat hartu da bere lana.

Besterik gabe amaitu da batzarrea.
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