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Araudizko otoitzaz asten da batzar ori.
Igaroko Bagile’an egindako batzarraren agiría irakurten da eta ago

batez onetsia izan da.
Erdera-euskera iztegi barriaren lanak zelan doazan adierazoten dabe 

lan orretan daragoioen euskaltzainak.
Azkue jaunak diardu lenagoko batzarretan asiriko lana irakürten 

eta beronetzaz entzuleak oartxoren batzuk dagitsoez.
Eta beste barik araudizko otoitzaz amaituten da batzarra.

¥ * *

Bilbao’n 1941’gko Urrilaren 30’an, Euskaltzaindiaren etxean batzen 
dirá Azkue, Zamarripa, Irigoyen eta Oleaga Euskaltzain jaunak, il oneri 
dagokon batzarra egitera, Azkue jauna maipuru dala.

Araudizko otoitzaz emoten yako asiera.
Azkue jaunak adierazoten dau oraintsu il zala Juan Karlos Gerra 

euskaltzain argi ta agurgarria. Au data-la Euskaltzaindiak beronen 
tamalik andiena agertzen dau ta ildakoaren gogoaren alde ilotoitz bat 
egiten dau.

Urrengo, azkenengoz Donostia’n egindako batzarraren agiría irakur
ten da ta aobatez onetsi da.

Onetan agertzen da batzartokian Euskaltzaintzat izentauta dagoan 
Angel Irigaray jauna, kisa ori bere gain pozik artzen dabela ta dagokio- 
nean ekiteko gertu dagoala esanaz. Batzarkideak atseginez ikusten dabe 
Irigaray jaunaren etorrerea ta pozik dantzuez bere esanak.

Gero iztegi erdera-euskera gertuten dabiltzan euskaltzainak euron 
lana zelan daroen azaltzen dabe. Onezaz eta lan onetarako laguntza andia 
izango litzakela-ta, “Junta de Cultura Vasca” deritxon baltzuari, A. Lhan- 
de’k gerturiko iztegi euskera-erdera bat nunbaitetik zuzendu ta Euskal
tzaindi oneri ekarri dayola eskatutea erabagi da, Irigoyen jaunaren le- 
pora eskari ori egitea utzirik.

Azkue jaunak orainarteko azkenengo batzarretan aitaturiko lana 
irakurten darasovo. ta beronetzaz batzarkideak oarpen batzuk dagioez.

Azkenez erri-esakera batzuk aitatu ta aztertzen dirá.
Eta beste barik araudizko otoitzaz batzarra amaitzen da.

* ♦ ¥

Bilbo’n 1941’gko. Lotazila’ren 20’an, Urkijo, Irigoyen eta Oleaga 
euskaltzainak Azkue jauna maipuru dala, batzen dirá Euskaltzaindiaren 
etxean il oneri dagokon batzarra egiteko'.

Araudizko otoitzaz asten da batzarra.
Len-aurreko batzarra’ren agiria irakurri da ta ago-batez onetsi.
Bizkai’ko Ekauta edo Diputaziñoa’ren asmoz aurten euskerea dala-ta 

irakastaro bat emongo dala dino' Irigoyen jaunak eta pozik artzen da 
barrí ori.

Azkue jaunak daragoyo lenagoko batzarretan asiriko lana irakurten.
Eta beste barik, urrengo batzarra Donostia’n Ubeltza’ren 30’an egi

tea ta batzar orrentzat Gipuzkoa’ko Ekauta’ri bere etxeko gela bat eska
tutea ebatsi ta, araudizko' otoitzaz amaitzen da batzar au.

* * *

Donostia’n 1942’gko. Urtarrila’ren 30’an. Azkue jauna maipuru dala, 
batzen dirá Urkijo, Irigoyen, Irigaray ta Oleaga Euskaltzainak, il oneri 
dagokon batzarra egitera.
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Araudizko otoitza eginda gero, lenagoko batzar agiria irakurri da 
ta aobatez onetsi.

Irigoyen jaunak adierazoten dau “Centro de Investigaciones Cientí
ficas ”-ko Tobar jaunaren euskal-gaizko eskutitz bat eta pozik entzun 
da berau.

Urrengo Oleaga jaunak adierazoten dau Bizkai’ko Ekauta’ren “Junta 
de €ultura”-k euskereaz gerturiko ikastaroa bere lepora ezarri dabela 
eta beronen egitamua agertuten dau, entzule guztiak aintzat artzen dabela.

Gero Azkue jaunak daragoyo irakurten aurreko batzarretan asiriko 
lan polita, batzarkideen oartxo batzuk arturik.

Geyagoko barik eta araudizko otoitzaz batzarra amaituten da.

Bilbao’n 1942’gko Zezeila’ren 27’an, Bizkai’ko Ekauta’ren etxean, 
Azkue, Irigoyen, Zamarripa, Urkijo ta Oleaga Euskaltzainak lenengoa 
maipuru dabela, batzen dira, il oneri dagokon Euskaltzaindi batzarra 
egiteko.

Asiera, araudizko otoitzaz emoten yako.
Aurreko batzarraren agiria irakurri da ta aobatez onetsi.
Azkue jaunak diardu aurreko batzarretan asiriko lana irakurten. 
Eta beste barik araudizko otoitza eginaz amaituten da batzar au.

Donostia’n 1942’gko Epaila’ren 26’an, Gipuzkoa’ko Ekauta’r.en jau
regian, Azkue, Urkijo, Irigaray ta Oleaga euskaltzainak, lenengoa maipuru 
dala, baturik, Euskaltzaindiak il oneri dagokon batzarra egiten dau.

Araudizko otoitzaz emoten jako asikerea.
Lenaurreko batzarraren agiria irakurri ta, ao batez onetsi da.
Urrengo aitatu da ñor izan leiteken ildako euskaltzain Gerra jaunak 

itsi daben utsunea bete leikena. Gai au ondo aztertu ta gero', Ignacio 
Etxaide jauna, euskal-gaizko liburugile ospetsua, aukeratu da. Adierazo 
bekio bere izentatze au, kisa barri ori bere gain artu dagiala eskatuz.

Gero adierazoten da Bilbo’ko Erasketxe udaldarrak, Euskaltzaindia’ 
ren izenean egin jakon eskariari erantzunaz, mila pesetako emoia egin 
dabela. Pozik artu da barri au ta eskarrak emotea erabagi da.

Víctor Gaubeka, Bermeo’ko irarlariak egindako idazki bat irakurri 
da; Euskaltzaindiarentzat egindako lanen batzuen ordain-saria eskatuten 
dau, bidé batez gertuta daukazan eta oraindifio argitaratu barik dagozan 
lanen batzuen barri emoten dabela. Oraingoz zorrok ordainduteko dirurik 
eztagoala-ta, Euskaltzaindia’ren lanen argitaratuteko be oraingoz era 
egokia eztala-ta, gero'agorako eskari orreri erantzutea itzi da.

Azkue jaunak Weltverkchrs Sprachen deritxon Alemania’ko aldiro
koan Bahr euskaltzain urgazleak alemaneraz idatziriko euskal-gaizko 
lan polit bat erderara itzuli-ta irakurten dau. Oso pozik entzun da.

Beste barik eta araudizko otoitzaz. amaituten da batzarra.

Bilbo’n 1942’gko Jorraila’ren 24’an, Euskaltzaindia’ren etxean eta 
Azkue jauna maipuru dala, batzen dira Urkijo1, Zamarripa ta Oleaga 
euskaltzainak, il oneri dagokon batzarra egiteko.

Batzar ori araudizko otoitzaz asten da.
Gero' lenaurreko batzarraren agiria irakurrita ao batez onetsi da.


