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Donosti’n, Aldundi-jauregian, 1923’ko Lotaziía’
ren 20’an.
Egun onían izan dirán batzafetara euskaltzaiñ 

abek datoz: Azkue maipuru, Urkijo, Kanpion, Lakon
be, Landefetxe, Intza, Altube, Eguskitza,-ta Intzaga- 
rai. Urgazletatik Ormaetxea jauna.

1. Etxegarai Karmelo euskaltzaiñ aukeratuaren 
ezkutitz bat irakuri da ta eskutitz ofetaz eskerak 
ematen dizkio Euskaltzaindiaren bere barengo lagun- 
tzat aukeratu duelako. Saferako itzaldiaren gaya ai- 
patzen du ta bere gogoz auxe izango Iitzake: Mogel 
anaiak euskeraren alde egin dituen lanak. Safera 
jaya izan liteke naiz Azpeiti naiz Bergara’n. Euskal- 
tzain batzuek Bergara daukate begiz joa, batez ere, 
Eleizalde gure lagun maite zana angoxea zalako ta 
egokien dirudielako, ildakoen eria aukeratzea jai onta- 
rako, Broussain jaunaren aldian egin zan bezela. Ez 
da ezer erabaki, idatziko zaio Etxegarai jaunari era
bili dan iritxia ta geroago erabakiko da.

2. Euskaltzaindiak oraindik ere eman nai lioke 
Eleizalde euskaltzaiñ argi zanari bere maitetasunaren 
ageraldia. Ontan, euskaltzaiñ guziak gogo bero batez 
dabilz. Maitetasun-ageralditzat auxe erabaki da.

Saribat irasten da, Eleizalde  izentzat eramango 
dueña. Sari-batzaldira gaurtandik deitzen dira idazle 
euskaldunak. Sari au 500 pesetakoa izango da ta 
auxe bere gaya: Euskalefiko lutelesti edo geografía. 
100 ori inguru izan bear ditu lutelesti ofek. Lan orta- 
rako urte beteko epea emango zaie idazleai ta eus- 
kaltzain diranak ezin sartu litezke batzafaldi orlan; 
urgazleak bai.
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3. Aita Intzak irakuri du bere aita Nagusiak be- 
rari igorízen dion idazki bat, esanik Euskaltzaindiak 
gora jo bear luketa oraingo Agintariakgana, euske
raren alde, eliz, ikastetxe ta efietan egin bear litza- 
kenen eskabidez. Urkijo jaunak esan du: gai ontan ta 
asmo beretan oraintxe dabilela Eusko-lkaskuntza ta 
obe litzakela Eusko-Ikaskuntzaz batu eskabide ori 
indar aundiagoz egiteko. Baietz deritzate euskaltza
ñak ta orixe erabaki da.

4. Aita Intza berak aitortzen du: Bidaso-aruzko 
Euskal-B iltzarak  lan bereziak darabilzkiela euskera
ren alde ta ofegatik zorion beroak azaldu bear zaiz- 
kiola. Baietz dio Euskaltzaindiak eta zorionak igoriko 
dizkio. Garai auxe aukeratzen du Euskaltzaindiak 
bereziz adierazteko: Euskeraren alde dabiltzan guziai, 
zerbaiten sorospidea, berak al duenez, emango zaiela.

5. Lakoizketaren jaiotetxeán oroitari bat jari nai 
litzake. Oretarako Euskaltzaindiak dirubide bat bana- 
tu nai luke, berak 5 0 pesetaz asiera emanik.

6. Kanpion jaunak bere lan eder bat irakuri du ta 
bigaramonean jafaitzeko gelditu da. Lanaren gaya 
auxe da: E l vascuence y  el antiguo egipcio.

Ta beste gai batzuek ufengo egunerako laga-ta 
otoitzez amaitu batzafaldia.

Donosti’n, Aldundi-jauregian, 1923’ko Lotazi- 
ía’ren 21’an.
Batzar ontara datozen euskaltzañak abetxek dira: 

Azkue, Kanpion, Landefetxe, Lakonbe, Urkijo, Intza, 
Altube, Eguskitza ta Intzagarai. Urgazletatik batez.


