
EUSKALTZAINDIAREN
IRUGAÉEN URTEKO BATZARAK

Durango’n, jesus’en Lagundikoek dauken Ikas- 

teíxeko areto nausian, 192l ’ko Iraía’ren 7’an.

Bafzandu dira Azkue, Urkixo, Lakonbe, Olabide, 
Altube, Lhande ía Eguskitza euskaltzañak eta Ormae- 
txea, Oleaga, Lekuona ía Belausfegigoiíia urgazleak.

Lenbizi. Euskalízain buruak gure erien befi eman 
digu. Infza Aba sukaf usíelez eri egon da fa dago: 
Irigaray sendafzale azkafak dionez «polikixiago dugu, 
baño oraino gaiízak ez du ufzi» Eleizalde’ri Hambur- 
go’n irugafen ebaketa egin diote: obeki dijoa fa lais- 
fef guziz sendatuko dala usté degu. Maidagan ere 
sukaf usfelez eri egon da; baño gaifzak ufzi du ta 
aldi gutxi bafu bere zeregiñefan ari al izango da.

Bigafen. Idazki batzuek irakufi dizkigu. Kanpion 
Jaunak euskalegun oyefara etoftzeko befarik ez duala 
adierazten du. Gazfeiz’ko gure Gotzain Jaunak ere 
bere eranfzufe adeitsuan auxe dio: Zuen artera pozik 
joango nintzake; baño egun oriek Efioja-aldean Sen- 
datza emateko aufatuak dauzkat efa Durango’rako 
astirik ez det.

Zurikalday Araba’ko Aldun buru Jaunak ere, Gaz- 
teiz’ko jayak dirala-ía, gure artera eíorízeko befarik, 
ez duala dio. Infzagaray, gure lankideak, Astarloa 
zanaren dedu fa opaz olefkirik ez duala idatzi ta bere



eleizako zereginak euskalegunetara etortzea ere era- 
gotzi egiten diela agertzen digu.

Irugafen. Durango’n antzefki-jayak egiteko Do- 
nostia’ko antzefkilariei Uzfala’ren 8an ots-egin ziela; 
baño Dagonila’ren 24an ezetza eman zielako, bergara- 
fakin beranduxe itunketan ibiíi beaf izan duala jakin- 
erazi digu Euskaltzaiñ buruak.

Laugaren. Apraiz Jaunak aurten egin duan lanaren 
befi emateko, atsegiñez entzun dan txosten bat ira
kufi du. Datofen urteko ikasketak non eta norekin 
egingo otedifuan erabaki baño len, ikasle onek Schu- 
chardt Jaunari bere iritzia galdetu dezayola zuzenetsi 
da. Iraizoz Aba ere ñora ta norengana bialiko ote- 
degun aipatu degu; baña erabakirik ez da aftu.

Boskafen. Sariketara aufkeztu dirán lanak Olabi
de, Lhande, Ormaetxea ta Lekuona’k irakuf eta ikef 
bitzate ta beren aburua Euskaltzaindia’ri ager bezaye.

Eta beste gabe, «Gloria» esanaz, batzaraldi au 
bukatu da.

Durango ’ n, Jesús ’ en Lagundikoen Ikasteíxe-

aretoan, 1921 ’ ko Irala ’ ren 8 ’ an.

Atzoko batzaf-agerian aipatzen dirán euskaltzaiñ 
eta ufgazleak bildu ziran.

Erabaki oyek aftu dira:
1. Durango’ ko Udala’ri euskalegun oyetarako 

eman dizkigun efextasunakatik, eskefak egin bitzaz- 
kio. Enday’an bizi dan Estomba Jauna, España’ren 
konsulari ere, zuberofar dantzari azkafai muga iga- 
rotzea ufirik Jaketu dielako, anitz eskaf. Orobat, bere


