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AMAIKA TA AM ABIGAREN BATZARALDEAK
(Bilbo’n, Bizkai’ko Aldundia’ren jauregian, otsaiíaren 16 ta 17’tan)
A l k i e t a n : Azkue, Broussain, Campion, Eguzkitza, Lande
rreche, Lhande, Olabide, Manterola ta Belaustegigoitia urgazleak.

I.-—OTSAILAREN 16’eko BATZARA (X l’na)
Batzar ortan artuak izan ziran"erabakiak auek ziran:
1. Domingo Agiré gure lagun zanaren oleíki edo neuítitzak
argitaratzea Euskaltzaindia’k bere gain ta bere kutxatik artu-ta,
Carmelo de Echegaray euskaltzaiñ uígazleari eskatu zion gutun
ori antolatzea.
2. Ainbat lasteren argitaratu zediía Euskaltzaindia’ren albistari edo alderoko agerkari bat opatu izan zan.
3. Iztegia atontzeko Batzoíde bat jaíi zan, ta beste bat Lureresti’rako (Toponimia).
4. Lenengoaren kideak, Azkue, Broussain eta Olabide autatuak izan ziran; ta bigaíenarenak, Olabide ta urgazle dirán Oleaga
ta Odón Apraiz.
*
II.- O T S A IL A R E N 17’ko BATZARA (XH’na)
1.
Junta de Cultura Vasca deritzaion Bizkai’ko Baltzuaren
eskutik Euskaltzaindiak artu zuan, ark eskaiñtzen dituan euskalidaztietarako sariketa batzuk, nori eman bear zaizkion ikeí ta
gogortzeko lana. Ortarako, Intzagaray, Lhande ta urgazle dan
Belaustegigoitia’rekiñ Batzorde bat koropilatu zuan, ta jaun oriek
erabakitakoa Euskaltzaindi osoak ikusi ta onartu bear zuala,
esan zan.
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2.
Getxo, Villafranca del Oria,
ta «Jesusen Biotzaren Deya», «Zeruko
tzizkotara»-k Euskaltzaindia’ren azken
ongietoria agirian jari ta atsegiñez artu

Ernani ta Bergarako Udalak,
Argia» ta «Irugaren Pranaldiko deiari egin zioten
zan.

Oarak:
1. C. Echegaray’ri Agire’ren neurtitz argitaratzekoak bialdu
ziozkaten:
2. Intzagaray, Lhande ta Belaustegigoitia’k, izparingien bidez,
euskal idaztietarako eskeiñtzen ziran sariketak zein eta noizkoak
ziran jakinerazi zuten. Euskaltzaindia’ri dagozkion sariketa orien
agiria Easkaleñareti Alde izeneko agerkarian ikus dezakezu
(1920, mayatzeko zenbakian, 85 gar. orian); ta sariztatuak izan
ziranak zeintsu ziran jakiñ nai badezu, gure urengo zenbakiak
esango dizu.
5.
Gure lagun maite Domingo Agiré zanaren arimaren onerako, euskaltzaiñ guziak, bere Buru Azkue apaizak opaturiko meza
bat, otsaiíaren 17 goizean, Bilbo’ko eliza batean entzun zuten.

AMA1RU TA A M A LA U G A REN BATZARALDEAK
(Bilbo’n Euskaltzaindia’ren bein-beineko etxean epaiiaren 24
ta 25’tan).
A l k i e t a n : Azkue, Broussain, Eguzkitza, Landerreche, Olabi-

de, Urquijo, ta urgazle diran Belaustegigoitia ta Oleaga.
Batzar orietako agiria’Eguzkitza, idazlari ordekoak, ipiñi zuan:
I.- E P A IL A ’REN 24’ko BATZARA"(XIH’na)
Sei euskaltzaiñ baizik ez giñan bildu ta, beingozko erabakirik
ezin artu genezaken, baña eguneko kiriari jaraitu genion-

