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Donostian, Diputaziñoan, bildu dira: Ignacio María Etxaide, buru, Lojendio,
Irigaray, Lekuona, Villasante, eta Mitxelena euskaltzaiñak. Zugasti eta Irigoyen
urgazleak.
Oi dan otoitzagaz asi da batzarra.
Arrue jaunak dei egin dau ezin etorria adierazorik, eta diño, gaiñera, Azkoitian
“Amigos del País”-ekoak izan eben batzarrean egon zala Euskaltzaindiaren izena ara
eroanik.
Aurreko agiría irakurri da eta onetsia izan da.
Altube jaunak oartxo bat bialdu dau Irigaray-k egiñeko lan baten gaiñean eta
irakurri egin da. Bialdu bekie euskaltzaiñeri.
Iztegi lanetarako eskeiñi dabe: Orozko-ko Ayuntamentuak berreun peseta; Zeanurikoak berreun eta berrogetaamar; eta Abadiño-koak berreun eta berrogetaamar.
Eskerrak emon bekiez.
Lojendio jaunak diño komeni litzakeala mugaz goialdeko eta bealdeko euskal
tzaiñak alkarregz artu emonetan asi daitezan euskerearen batasunerantza eroango
gaituen oiñarriak finkatzeko. Bealdekoetatik Arrue ta Irigaray jaunak izentetan dira
goialdekoakaz berbetan asi daitezan. Eretxi batzuk esan dira batzarkideen artean
batasunaz. Bat batean batasuna osorik egiteko modua ez ei dago erraz, baiña beti
alegiñak egin bear litzakezala elburu orretara bidean, euskerearen bizitza benetakotik
urrundu barik. Eta batez be orainarte daukaguzan literatura-dialektuak bata bestearengandik geiago urrundu ez daitezan alegiñak egin bear litzakezala, daukiezan gau
za bardin eta bardintsueri indarra emonik.
Bizkaiko Ahorro-kaxeak amaika milla ta bosteun peseta emon ditu Bizkaiko
bertsolarien bigarren sariketarako, eta Mungiako Ayuntamentuak bi milla. Eskerrak
emon bekiez. San Antonio egunez Urkiolan egin zan alderdi aretako txapelketea
millaka euskaldun entzule zireala.

Umien Deia

izeneko aldizkaritxo barrí bat artu da Iruñetik. Umeak idazten dabe
bertan, eta ain zuzen be orretara oitu daitezan sortua dago. Zorionak eta eskerrak
emon bekiez egilleeri.
Mitxelena-k diño zelan Juan San Martin eta beste jaun batzukaz berbaldi bat
izan dauen eta zelan batasun bat sortu gura daben euskerearen alde lan egiteko eta
orretarako Euskaltzaindiaren babesa eta zuzenbidea gura leukiela. Ain zuzen be Eus
kaltzaindiak baeukan leenago
izeneko batasun
bat. Estudiau bedi datorren batzarrerako arazo au.

Euskaltzaindiaren Laguntzailleak
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Irigoyek San Martin berak zuzendu deutsan karta bat irakurri dau. Diño zelan
Eibarko alkateagaz berba egin daben aurtengo Euskalzaleen Batzarra ia bertan egin
leitekean. Oso pozik artu ei dau. Euskaltzaindiak berari karta bat zuzendutea oso
egokia izango ei da. Egunak Urrien azkenerantza izan leitekez. Oso begi onez eta
gauza aukerakoa Iegez ikusten dau Euskaltzaindiak guztia eta batzarretarako gai
nagusi bat autatu da: “Mogel euskal-literaturan eta literatura-izkuntzearen problemak”. Batzarretara lanak bialdu gura dituanak, egiteko egunak eldu baino amabost
egun leenago bialdu daizan komeni da.
Irigoyen-ek diño zelan fraile baten bitartez Aita Santuari Olabide-ren Biblia
argitaratu barría Euskaltzaindiaren izenean eskeintzeko modua dagoen. Eskeiñi
bekio olango gauzak egin oi direan erara.
Mitxelena jaunak iztegiaz berba egin dau.
Oi dan otoitzagaz amaitu da batzarra.
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