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Donostian, Diputaziñoan, bildu dirá: Etxaide jauna, buru, Dassance, Irigaray,
Lafitte, Lojendio, Lekuona, Villasante, Arrue ta Mitxelena jaun euskaltzaiñak. Alvarez Emparanza, Zugasti, Anai Berriotxoa, Labayen eta Irigoyen jaun urgazleak.
Aurreko batzarreko agiria irakurri da eta onetsia izan da.
Castor Uriarte jaunak Ameriketattik Euskaltzaindiaren izenean egin dauen
bidajearen barrí bialdu dau eta atsegiñez beterik irakurri da. Eskerrak emon bekioz.
Oso gustura entzun da guztia eta gorapen asko egin dirá.
Castor Uriarte jaunak eretxi bat emon dau Peter Echevarría Reno-n bizi dan
jauna urgazle izentetako. Ao batez baietza emon da.
Irigaray jaunak diño Agustín Anabitarte jauna be izentau bear litzakeala.
Diñoan legez egiten da.
Lafitte eta Dassance jaunen eskabidez Jean Narbaits jauna; Behauze-n bizi
daña urgazle izentetan da.
Eibarko Ayuntamentuak bialdu dauen karta bat irakurri da. Oso ondo deritxie
Urrietan an batzarrak egiteari. Baimenak Euskaltzaindiak atera bear ditu.

Umien Deia

Iruñean ateraten dauen Fr. Felipe de Murieta jaunak karta bat
zuzendu dau eretxia eskaturik zelan eta noz zuzendu bear litzakezan umeak idazten
dabezan artikuluetan erratuak eta laburpenak. Erantzun bekio batzrkideen eretxia
emonik. Au da: norbere euskalkiko moduak ez aldatu. Ortografía aldatu beti. Erratu
nabarmenak aldatu eta dudakoak itxi. Esate baterako:
onetara
aldatu bear litzake,
itxirik egilleak emon deutsan berezko
ume-joskera ori. Egia da, beste alde batetik, objeto ikusi leitekeala zer egin epe baten
buruan, denpora orretan egiñekoak irakatsita.

aita batek zuen bi seme

aita bat zuen bi seme

Lafitte jaunak berba egin deusku an egiten direan euskera-esamiñez eta baita
Bretonian zer egiten daben bertako izkuntzearen alde. Oso pozik entzun dirá Lafitteren berbak.
Bilboko Ipiztiku jaunak karta bat zuzendu dau eskerrak emonik Euskaltzain
diak argitaratu dauen
liburuagaitik. Bidé batez bedeinkaziñoa bialtzen dau.

Euskal-kantak

Dassánce jaunak diño zelan Aguztuaren 27-28 eta 29-an Bayona-ko “Musée
Basque”-n Euskalerriko irakaskintzeaz batzar batzuk egingo dabezan, eta Eppherre
jaunaren karta bat irakurri da esanik bere Euskaltzaindiko sarrera-itzaldia Aguztua
ren 29-an egin leiela “Musée Basque”-n bertan, Lhande aita jesuitea zana aipaturik
egun orretan. Erantzuna Elissalde jaunaren kargu. Oían egin bedi.
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Karta bi artu dirá Rusiatik gure argitaraziñoak trukean emoteko eskabidea egi
ñik. Egin bedi.
Aurreko batzarrean illabete onetarako itxi zan gaia artu da. Biztu bedi Euskal
tzaindiak leenagoko denpora batean eukan “Euskaltzaindiaren laguntzailleak” taidea. Epe Iuze bat emoten da eratuteko eta denpora Iuze orretan egiten daña ikusirik
ñnkatuko da azkenik Euskaltzaindiaren aurrean daukan nortasuna eta artu emonak
zelangoak izan bear daben. Jakinerazo bekio guzti au Juan San Martin jaunari.
Lojendio jaunak Bedoña-ko jaiaz ekin deutso. Zelan izango dan gitxi gora beera
an egingo daña esan dau. Agustuaren 20-an amaituten da Euskaltzaindiak imini eban
literatura-sariketearen epea eta erabagia artuko dauen batzarra izentau da: Lojendio,
Arrue, Mitxelena eta Irigaray jaunak.
Irigoyen-ek diño ia Euskaltzaindiaren izenean “Len eta Orain” sortan argitaratu
ete leitekezan Fr. Félix Bilbao-ren ipuiñak, ain zuzen be Euskaltzaindiak saritu zituanak. Diru kontuan guri ez jaku ezer kostauko. Egin bedi.
Arrue-k aipatu dau zelan Donostian egingo dan euskal asteko programan
umeen euskal esamiña batzuk sartu dabezan eta Urkixo Mintegiari laguntasuna eskatu.
Oi dan otoitzagaz amaitu da batzarra.
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