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Donostia’n bildu dirá, Diputazio-jauregian, Haritschlhar, Diharce, Irigoyen, 
Lafitte, Larzabal, Lekuona, Mitxelena eta Villasante euskaltzaiñak eta Artetxe, Arto- 
la, Berriotxoa anaia, Etxaniz, San Martin, Zubikarai eta Zugasti urgazleak. Arrue’k, 
Irigaray’k eta Lojendio’k agertu dute ezin etorria.

Zadorlariak prestatzeko astirik izan eztuelako, ezda irakurri azken batzaragiria.

Onek irakurri du Zeruko Argia’ren zuzendariari egin zion eskutitza, erabakiaren 
arabera, eta onegandik artu duen erantzuna.

Barcelona’ko Juan Flors jaunak, Gero-ren argitaratzailleak, egin duen eskutitza 
irakurri da. Mintzatu bearra dago Gipuzkoako Aurrez-kaxarekin, daukagun zorra 
ordain dezagun.

Jesús de Zabala jaunak idatzi du Buenos Aires’ko “Euskaltzaleak”-en izenean, 
gureari erantzunaz.

Lekeitio’ko erri-agintariek, Euskaltzaindiaren iritzia aintzat arturik, egin dute 
deia Azkue’ren omenez ipiñi dituzten ogeitabosna milla pezetako bi sarien baldintze- 
kin.

Urgazle berriak autatzeko zenbait izen aipatu dirá, lehenagokoez gaiñera. Ona
ko oek izan dirá azkenean autetsiak: Piarres Andiazabal, Ricardo Arregi, Julene 
Azpeitia andrea, José Basterretxea “Oskillaso”, Aita Isidor Basterrika Estibariz’koa, 
Aita Etchehandi Beloke’koa, Aita V. Gandiaga Arantzazu’koa, Martzelino Garde 
apaiza, Jaime Kerexeta apaiza, José Manuel Lasarte Leitza’ko apaiza, Gerardo Ló
pez de Guereñu Galarraga, Aita F. Mendizabal Arantzazu’ko, José Juan Bautista 
Merino Urrutia, Mari-Jeanne Minaberry “Andereño”, Karlos Santamaría eta 
Ambrosio Zatarain.

Eskabide bat irakurri da, Arrue, Irigoyen, Lojendio, Mitxelena eta Villasante 
euskaltzaiñek izenpetua, Gipuzkoa’n euskaltzaindirako Antonio María Labayen, 
Juan San Martin eta Aita Antonio Zavala aurkeztuaz. Urrengo batean ar bedi eraba- 
kia.

Orretarako aukeratuak izan zirenak (Aresti, Irigoyen eta San Martin’ek) aurten
go “Domingo Agirre” eleberri-saria Txomin Peillen’en Gauaz ibiltzen daña deritzan 
eleberriari eman diote.

Berriz ere, Bilbao’ko Euskaltzaindiaren etxeko zadorlaritza eta bulego-lanez 
izan da solasa, lehengo erabakiak zeazki muga ditezen. Aita Villasante’k dio nabari 
déla eraberritze orren bearra: egoera txarrean gaude, besteak beste, diru eta liburu- 
zaintza ere kargudunik gabe baitaude, artu ez dituzten ezkero izendatuek egotzi zi- 
tzaizkien eginbideak.
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Aita Diharce'k dio Uriarte jauna euskaltzaindiko egin ez delako sortu direla sor
tu diren nahasmenduak. Orren aurka irten dirá San Martin eta Aita Zavala: ez gen- 
duke orrela bakerik eta, orrezaz gaiñera, ainbeste euskaltzaie dago, Bizkaiko urgaz
leak batez ere, merezimendu geiagorekin orretarako.

San Martin’en ustez, ñora ezekoa da zadorlaritza-lanak eta gaiñerakoak 
ordaintzea; langille bat, laguntzaille bat, orretarako izatea ere bai. Aldez aurretik ongi 
mugatu bear dirá, ordea, langille orrek nori eta zertan zor dion mendekotasuna. Oro- 
batsu mintzatu da Zubikarai ere.

Azkenean, ao batez erabaki da laguntzaille ordaindu ori artzea eta San Martin 
eta Zubikarai urgazleoi eskatu zaie bere aldetik ere saia ditezen langille ori luzamen- 
durik gabe idoro dedin.

Bertsolari-sariketaz, adierazi da noiz izango diren, Gipuzkoa’n, Zarautz eta 
Eibar’ko saioak.

Irakurri dirá Euskal Idazkaritzak, Baiona’n, Agorrillaren 29-30-etan eratu zuen 
biltzarreko erabakiak gure izkuntzaren batasunerako. Eta Euskaltzaindiari dei egiten 
dioten ezkero, batzordea sortu da, erabaki oriek azter ditzan. Batzordekoak AA. 
Mendizabal, Onaindia eta Villasante eta zadorlaria gaiñera izango dirá.

Irigoyen’ek oroitarazi ditu oraindik garbitu gabe ditugun aurtengo zorartze- 
koak.

Gero irakurri da Aita Intza euskaltzaiñak Chile’tik egin duen eskutitza eta orre- 
kin batean bidali dituen idazlanak, Euskera-n ager ditezen. Eskerrak eman bekizkio.

Orobat egin bedi Guilsou apez jaunarekin, Errantegia deritzan lan eder eta abe- 
ratsa igorri baitio Euskaltzaindiari, euskal-esaerak bilduaz.

Besterik gabe, oi den otoitzarekin amaitu da batzarrea.
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