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Meza nagusian Juan Maria Lekuona-k egin zuen sermoia. Zenbait bertso lari
bertsotan saiatu zan. An ziran Uztapide, Basarri, Azpillaga, Lopategi, Lazkao-
- tx ik i, Lizaso, Lasarte eta Uranga. Bazkari bat egin zan eliza ondoko fronto ian .
Jendea erruz. Euskaltzaiñetatik Aita Antonio Zavala, A ntonio Labayen eta A l
fonso Irigoyen. Eliza aurrean Pello M ari Otaño-n estatua eder bat ip iñ i da.

IRU EUSKALTZAIÑEN SARRERA ITZALDIEN ARGITARATZEA

Gure Herría eta Egan-en arg itaratu d irán ezkero eztitugu berriz  jartzen 
Euskera-n. Ona ñola au rk itu  litezkean:

Gure Herría, 1963, p. 203-223. "Haritschel'har euskalzain jaunaren m in- 
tza ld ia ". "René Lafon euskalzain jaunaren ihardespena".

Egan, 1964, p. 19-35. "Luzaideko oto itz  ttip ia k . José M. Satrustegi jaunak 
Euskalzaindian sartzeko, Luzaiden egin itza ld ia ". "A ingeru Irigaray euskalzain 
jaunaren iardespena".

Gura Herria, 1963, p. 323-339. "Euskalzaindian sartzeko m in tza ld ia" 
(P. Larzabal). "P. Lafitte-n ihardespena".

K- ETA Z-REN ARTERO ALDAKUNTZAZ OHARPEN LABUR BAT

Gure eskualzain-kide jakin tsun Luis Michelena jaunak handizki lagun.du 
ditu  eskual-ikertzaleak, hoien menerako Textos arcaicos vascos eman d itue la rik .

Asko auzi e ra ik iko  edo be rrituko  dauzku liburu  eder horrek, eta ez nola- 
-nahikoak.

Egun batto ba izik ez nuke nahi aipatu, ez balinbada ere premia handi- 
-handikoa.

Hogoi-ta hemezortzigarren orri-aldean ikusten dugu erderaz Carcastillo 
deitu tokiak eskuaraz Zarrakaztelu duela izena.

Zer gertatu da bada? Car erromana zar bilakatu othe da eskualdunen 
aho-m ihitan?

Michelena jaunari kanore gutikoa zaio aldakuntza hori, eta Serracastello 
¡zen zaharra nahiago luke ezagutu Zarrakaztelu-ren aitatzat, Carcastillo oraino 
bizi dena baino.

Aitatasun horren ukatzeko ez dut n ik  ez bidenik, ez gu tiz ia rik .
Bertzeak bertze -nork daki Carcastillo-k ez duenetz ba ka rrik  aspaldiko ur- 

tetan zedilla bat galdu? Lapurdin baditugu Carcabal batzu, Zarzabal batzuen 
legezko eta bidezko seme-a'labak direnak, zedilla salbu.

Lerro labur hauietan nahi muke ber-bera erakutsi eskuara ai-se lerratu 
dela zonbait aldiz k -tik  z-rat eta ez dela hortaz 'harritzekorik.

O rok dakiguna: Kristoren ondoko hirugarren mende azkentsuraino, la tinak 
z in tzurraz ahoskatzen ohi zituen Cicero, cecidi, cilices eta holakoak, guk orai


