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Donostian, Diputaziñoan, bildu dira: I. M.* Etxaide jauna, buru, Michelena, 
Villasante, Eppherre, Lafitte, Lekuona, Lojendio, eta Arrue jaun euskaltzaiñak. 
Zugasti, San Martin, Etxaniz, eta Irigoyen jaun urgazleak. Thomas Uthurry jaun 
zuberotarra be egon da. Oleaga jaunak ezin etorria adierazo dau.

Oi dan otoitzagaz asi da batzarra.

Nicolás Ormaechea “Orixe” jauna il da. Euskaltzaindiak bere atsekabea agertu- 
ten dau. Meza bat atera bedi bere izenean Donostiako elexa batean.

Federico Krutwig, Antonio Valverde, Eusebio Erquiaga eta Miguel Arruza jau
nak Aita Villasante-k Euskaltzaindiarentzat egindako gramatikearen lenengo kapitu- 
luari oar batzuk egiten deutsiez. Banan banan arakatu dira oar nagusienak. Luis Mi
txelena jauna gelditu da oar guztiak ikusita zerbait egiteko.

Lafitte jaunak diño Agustuaren 31-ean eta Iraillaren 1-ean Bayona-ko Musée 
Basque-n itzaldi batzuk egingo dituezala irakaskintzearen gaiñean. Eta Iraillaren 1- 
ean arratsaldeko 4-etan Euskaltzaindiak bere illeroko batzarra egin leiela bertan. 
Mugaz berakoak egun orretako bazkarira gomitatuak gelditzen dira. Egin bedi batza
rra egun orretan Bayona-n. Gaiñera Luis Mitxelena jauna itzaldi bat egiteko gelditu 
da.

Urgazleak izentau dira: Aita Imanol Berriatua frantziskotarra, Aita Antonio 
Zabala jesuitea, Jaun Dominique Peillen, Jaun Fernando Artola “Bordari”, Jaun 
Ignacio Eizmendi “Basarri”, Jaun Antonio Valverde, Jaun Agustín Zubicaray, Jaun 
José Echeandia, Aita Marcelo Andrinua pasionistea, Aita Salvador Barandiaran 
jesuitea, Aita Joseba Inchausti frantziskotarra, Jaun Andima Ibinagabeitia, Jaun 
Antonio Urrestarazu, Jaun Thomas Uthurry eta Jaun Josepf Camino.

Irigoyen jaunak diño datorren urtean novela-saria toketan dala eta Bizkaiko 
Ahorro Kaxeari eskabidea egin bear jakola. Egin bekio lengo oiñarriak aintzat artuta.

Irigoyen jaunak diño Igorren eta Gernikan Agustuaren 15-ean eta 21-ean Biz
kaiko bertsolarien arteko txapelketa bi egin direala. Eta Agustuaren 27-an, goxeko.10 
1/2-etan, Bilboko Coliseo Albia-n azken txapelketa nagusia jokatzeko prestakizunak 
egin direala. Egun orretan Bizkaiko neska-mutillen artean oraintsu egin direan esami- 
ñetako sariak partidu leitekezala diño. Partidu beitez.

Nafarroan, Leitzan egitea pentsau dabe inguru aretako bertsolarien artean txa
pelketa bat. Iraillaren 24-an izango da.

Irigoyen jaunak diño, orain illebete batzuk direala egin eutson legez, bere burua 
agertu gura eztauen emakume batek telefonoz deitu deutsala, eta prest dagoala Eus
kaltzaindiaren etxeko soru osoan pinkia emotea kostetan daña pagetako esan ei deu-
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tso -¡een gela batean bakarrik emon zar—. Iñok jakin eztaien bera ñor dan jiro posta- 
lez bialduko leuskio dirua Euskaltzaindiari —leen be alan egin eban eta Irigoyen jau
nak bialdu baleu legez agertuko litzake jiroaren papereai. Ontzat artzen dau Euskal
tzaindiak eta egin bedi.

“Euskaltzaindiaren Laguntzailleak”-en izenez Bilbon zabaldu dan orri baten 
gaiñean berba egin da. Irurogetaamabost urte direala Arantzazuko Ama koroatua 
izan zala eta ara joatea gura dabenari dei egiten jako eta Euskaltzaindiaren etxean 
izena emoteko eskatu. Bildutako guztien eretxiz erabagia ezta bear dan legez artu eta 
gaiñera Euskaltzaindiaren xedeetan ezta sartzen arazo ori. Bildu bedi osotu zan 
batzar-buruzagi jagon-sailiekoa eta izentau beie burua.

Gernikako Ayuntamentutik bialdu daben karta bat irakurri da. Diño jaso dabe
la Euskaltzaindiak egin eutsien kartea eta ontzat artzen dabela gure asmoa artzain 
euskaldunaren jai bat egiteko. Euskaltzaindiaren batzarretan ezta berba egin orren 
gaiñean, ezta erabagirik artu be. Baiña Etxaide jaunak diño jaialdi orrein prestatzai- 
lleak buragaz egon zireala eta karta bat be bialdu eutsiela jaialdi orrezaz. Bere azke- 
nengo barriak ezerezean gelditu direla ori diño.

Oi dau otoitzagaz amaitu da batzarra.
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