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«Eclair» Franfziko Egunkaria eta gu

Eclar  izeneko  eguneroko  frantzesak egunero eusk
raz  idatzitako  daztan  bat  argitaratzen du  Gezzan Lantzirlk
lzenpetua.  Idazian hauetan  Euskal Herriari  dazkloten  gal
lnteresgarriak  azaltzen cifra.  Orain bI  hilabete badu Nafat
Hlzkuntzan Orne» izenburutzat zaukan lzkribu bat agertu zela
Ez  da esateko beharrik gure «Euskal Orrialde» honi eskeln
dus  zaqola Orduan sal  urtebete betetzen zlran gura orrialde
hau  sortu zerietik. eta iaudorloak eta  goresmenak Gelzan
Lantzirik Orr  hontan tan agIten dugunentzat bidaltzen zlzkigun

Guk  ere  berari  beste alnbesteko zorion eta  agurrak
lgorrltzen  dizkiogu euskararen akieko  ami -lan instima9arrlak
Ec!eri  periodikuan agiten srl delakoz. Agur Lantzirl biolzez!

«Manex Eixantendi berisulaña» liburu berna

«Auspoa»  delako Euskal Editorialak urtean arnabi iburu
argitara  amaten dltu gehienak bertsolarien biz,  bertso eta
gertaerak gala arturik azaltzen direnak. «Auspoa. beraz Euckal
Herriko bertsolarl liburu bik!uma da.

Oran  gure seigarren Merindadeko Esterenzubiko hernien
sor-tú  zen - Mañez  Etxamendl berteolari famatuaren tiburue

.  atera  berr  da. Mane zEtxamend 1873 urtean sontu zan Xc
dainia zeneko etxean eta 1960 ean hile.  .

Alta  Perres  Laffitte Bayonako kalongoa lzañ de Natarroko
bertsdlarl  lionen  bzia  prestatu eta  bare bertsorik  ezagutue
nak liburu hontan bildu dituena.

Etxamendfren  abotsa argata  zen  eta  jendan aurtetk
kantatu  beharrean bere bertsoak zkribitzen zituen.

Liburu  horiek merezi du erostea. Berteo zaieok badute
non aurkttu bertsu eder eta mamltsuak.

Ipar Aiueri-kelake Euskaldunak

•Zeruko  Argia  euskal astekarian irakurni dudanez Ipar
Amerikako Sartafldean bizi diren  euskaklunak 50000 mille
Inguru  dfra. Gehienak Idaho, Nevada eta -Kalifornian bizI dra.
Basto  inil!a  batzuk ere  badira Oregon. Colorado, Texaa e
ta  México Berrian bizitzen direnak.

Idahoko Estaduan ehundk la  la  ehun bizkaitarrak dra;
Nevada  eta  KaTfornian berniz Cure Nafarroatik Joanak Edo
¡a  Frantze atdekotik dala  Españiaren partetik  aldeginak).

kiagoVço Estaduan bi  euskal irrati  dita.  Dat.torren urtean
bi  ikastola  irikltzekotan deuda: bat Sann Francisko hirian eta
bastee  lcfahoko Hirian den Boisen. Esan behar dut bolieke
Hirak  80000 perteona dituela eta hauengan bost mita euskal
dunak direa.  -

Udara  hontan  berean  handik  euskaldun rnoltzo zintzo
bat  gure Euskal Herrira etorrl beni  da euskera ongi Ikastere.
Gura ongi  etorni. biotzkorre amaten diotegu.

Euská disko berna  -             -

Euskaros  delako taldaak euckal  disko  bat  egin be-rl
ditu.  Donostiako •Herri  Gogoat  dertzan  Etxeaiza nda atare
duena Donostiako ‘Horrl Gogoa deritzan Etxea zanda atei-a
Id  Beobide jatenak disko  beni zuzendu du.  Lau kantu grabe-
toak  dira:  «Dena paUte udaran,  cEdurne,  «Zure beglain
eta  «Maite min’  lzenekoak.  •

Eskatzakotan: lñakl Beobide-Ferneríasl-Ekiiostia.

Euskera ñuinduko Unibersidadetan

Euskai  Herriko  hizkuntzak, gura euskerak, munduko hia
kuntzalariei eta  iakintsue bera  ezagutzeko eta  ondo Ikas
eta  aztertzeko kezkak eta  tanak aman dizkie boti zergatik
gura  mlntzaera mundu hontan dii-an hizkuntzanik zaharrene.
takoetatik  bait da. Honengatik gura Euskal Herrira Matsuak
maiz  etori-zen dira  bertan euskera ong  ikasteko, Hontaz
gainera euskera am antzlneko hizkera . izanik bera aztertzen
eta  ikasten Linguistikaren zenbalt bideak errazki bliatu ditezke
eta  haren ateak idikitzeko giltzak bide batez aurkitu.

Gaur  egunekoetan euskera estudiatzen eta irakasten nlan
Unibersidadeen zenak hauek dira  (AgurD  agerkarian teitu
dudanezk  Oxford  (Inglaterran),  Upsala  te  Lund (Suezian),
oab  (Noruega),  Berlín,  Magdebourg,  Munich eta  Hamburg
(Alemanlan),  Tokio  (Japonen),  Leyde  (Holatecjan), TbIlis&
(husaan),  Bordele  eta  Toulouse (Frantzian). Çolumbia, Fila.
delfia, Idaho eta Nevada (lpar Amerikan).  -

Munduko Ikastetxe Nagusien Iran  zerranda ederra be
a-atan.

Es-pafíiako zenbait Unibersidadetan ere  euskera estudie-
tzsn  da:  Nik dakidanez gura Iruííekoan eta Bilbokoan (Deus.
tokoan)  eta  ez  nago ziur  lehengo urtetan Salamankako
Ikastete  Nagusian Izaten zan •Larramendi. izeneko euskera
Irakasteko katedra oraindik c Bizitzen bada hala ez». Ant zaneen
tuis  Mltélena jaunaren ardurapean zagon.

Uste dut Espalñiako Unibersidadeek oraindik ez dautkaa
euskerak  merezi  eta  behar  ditoen  art-era eta  btglrapene.

IKUSLE

o  .LOREA (1)

#

NAFAIIM!ZKLJNTZAN  ORillA
-  GURE  AMA  LU1IRA     .                                     .

O!SAGII AUN..IENOI        .

.                                     ,                      bf   skua  e’ba
btjet9  unJfl  b  pegiko
atE1-  bat   ó.  Erner
go  dantzk   a%1koai(
di.  Azereat  dartzariak  4er
tita  gertzw  zazkgu.

Gero  Meza &te.  Odore
-ifl  •-  cii’tzk  et  a9!
tarak  beei  etxetara  .ç*t

dtuzte.
Berak  óicr  Nbgs  e  T

céako  b•ur’u.ka ordoea.  zo
rorak  beri  ereea1  dei*zattz  opa zzidotea.

I  168  garren  wtek  pa
eretafl  agetze  zaizk  gA!nabi•rgIsre.t  dantzari euek

ta  gaur  arte  reiin  due  Ant
ako  grikoak  .dra,  rior
ko  kñstaj  g&raar€fl atirre
tk  cktoznak.  Mrar  bat  cIa.
flo  run  diren  gatr  &te,
bertako  rarik  ez  •  z a 
re!1.  B’t  kk  ekai
cW dW.zt   Betanez  dute  trir  bir  ere
eegLtu.

Beren  datza  t*k  ez diete
Wori  erakats  na  Norbatek
ritz  ba  erakats  ztie4akø
urte  eskota,  ern  ez  omei

.               Otagi Mu kiIda’1t                               oten arpeg.ra  begiretu.  M’
                                     -   d  oan  gertattl  ztziten  po-

.       OTSAGI, err  zoragarr  bat   bte  &den  eta  ondo  ntçora  MskHda.ko  b.se)i-  lita.  Ezr  ez  e•  •nkiio,  asi
Ia1  ein  degu uktu.  Ba  iu  eskoak.                  za ederra  arkitzen  degu,  1.I)7O  notzan  da•rtzen  zenk  ga’
kdarr  ta  a!atasLna.  Asko-                          m€tro qolen,  Naparrn  edfl-  dezka t  hta  ent’una  tx.
tfl  etorj•j  naiz oneraño zer-         ——---           rrEtk.  Euk  .     rra  art:n.  B  zuden  beste
hatek  detzen  ninduko                            dago sarka,  tMusklldako  •  gzonezkeak  tndoari  .  •begwa
Ot’ag’ko  nortasun  berexia     gakeco  aei,    bkea».  Le.rdabzi.  ermta-   te eeak  :batek esar  zda.
.,  4j,J  gaua  batek  eg ten.   ite  eme  zerntzeo bs  3*go   ñoen ebea  srkit:  ‘a  t   etztaie  dntzser  tsegm
bzparuk  bateaii  baizik;  r-   beeIe,  bere  dore  seda-   osr  apti     &irñ’   ezer gakietzea.  Nr  zran  g
qurusk,  triarsn  aIitsuna<.   Jn ta  tstua  zuez1a  Ba-   oateko Sarrera erromanikca   detu  n•on  ta  Etiskerrko                 ínsk1da’ko dantzariak.
MuskWdak,  Dantz:rak,  eu&   rrena, eclerre dauka t& a dars   ciu, berrenean iru  abe  boro-   dantzarl  taden  wzeidar  os-
kaj  kutsuak cte  gizcn  bere-   agus!a,  San  Ju&  angehs-   bfak  ad&  ba•kcit<ean ta  s   petsuenak  zak  zinea,  nTaçi-   ztzsko  gauk  ber’an  eg.r   RAurrendako  dostaza  da
xk.                    tera, oenetakoe,  Mgue  Es-   .pa  errcmiafflko  tiko  ga-   retofoa  ta  rgszkekm,  dt-   i,ear.                     osasuna bflatzoa».

NuIdt’’  uri  dJ  ‘zk  o   P’  Vi92   81  te     i-ríeiqN  e     cn  &?k  jso’zea  cio      &n iti  ‘er  LSK5raZk     Oso atsegn  zitzaon  eui
nendi  buri  aaantk  kw   °   se  8  a’11dtz9fl   iers  aa  eia1.’P  duta   rrk   Otsg  ko  cantzs-   z’ai  spotsu  ea  ez ‘    keraz  niIntzatze  te
hear;  Abod,  Óse.te ta  ohri     a  Beauvasek  !agndu   a ctioa  ta  ekfe  flUS   rak ez Jkihear zeid.        anskoak.                 erriko ‘andre  baten  galdetu
(2  02b rn )  Mc  d  oe  c na     «‘  Ba oae  beste b  &d-     o  B  ciajoe  ei                                  Lr  dno  B. iprek   ren  zon  Zer  egiten tk.
ten  diete  kadoarrlzko  nd-    ° &C1t9O tS  SStfllS KaLa’rs-     ,  ‘            —-----—          eguvzae  b’t  “   ZU9ii,  t5  ArlKa,  Aiika’,  eran-
ra-a  3  b&  di Li  Anduna ta     eFt€an  O  1re     L   gu  -ZL .   k ‘e       »I  01  8 e  aspt  ‘o      Juan  Mrko  Juat   tzina eman  1923 garren  ur
Zatoa  Serats  bd5  or     ak ere   pTa-   sa-rerako   ra  ot  ca   aaeen  gtn-uetako  ba*’e-   co  1777  n  n-e  kai   tean  Jose  Migel etnologo Ja.
ko  errko  beko Aidedn Batu-    nak da.                   oso p&iri  Eha  Sartx  A-   ratk  g!zaseme asko zetozen   nare 18an Jaoa AnJe Jusn-   kintsuar, err  optan bere la.
tzon  diranak. Anduña Orsag                              °9   ‘-          bat  Baxanaberra ta  Xbera.   ko te  Maria  Angela Esebe-   rik  eglten !a9irndv  zon  et
erditlk  dijos ta. uraren ema-                                                 tk. LTUko  artzaiak  sko   rrin cernee.                 ¡irte ortan i4atzen  d.tIJ ooek
ten  dio  egtazko alaitasuna.       .                     •     etorten  ornen ziraii  ta  gero     GarraIdatar setdiak  era   Iau dolmen  Abodi  mendian.

l  t  Lr   4’-  1      Atzlno  geraieta  qe-      kus  nrue  içríi   eetsa  øazkatzen gedrtzer   ornan a tu  ugari  Ziriaiço Ga    1929 garren urtean u zan
rre t¼u:  r  enwen   r  ak Ikiieie ciego err  eu 1 794  gayen rrta’  agorae’’  ¿et  -a  Bornas tokan  anean  i-rld,  Otsegi,ar a  185   Bere ana’ia Tiburzo GarrM  y  giaau,  a     ure!<o quda   a      j  u’re’     d  ¿it:cr’  AizoaL   Ot   te.  .b  ztu  i  3n     da 123O narren  otsaR&en

 aen    ¿et-    ,  rtz  ebe  ta  ePz    daza  arra   E   sag’k  Xiberoko Ateraze’kn   ‘vitoria  .Aroonzek•n  €zkon-   19an  jaa.  OHK’OI’ENo
r                      erk                       ¿dt:fro o  e  as  ik  ha  e   aiaitu CId t  orain  aetan egt 1   rJa  abar  .xa  O n  n   e-retcra 1918 narren urtean
Sauean  arriu  guut  oat     E1 su,  75  meiro  tsasc-   d&ntzariak i;  a  eiza  onen   berex:  baea  oneruntz  da   bae, 1923 grer  uran  oat-   Euskal Esnale aldzkarian  ar

ddgo  graza  aunda  ematen    tk gora daukegu ea gaur 1 19C   r-iii  aikarea t  err!a  gizo   toz                        APt  Etxeharnek arqta-   gftaratu du len bat. Euskaraz
diha  Otsagri. Ema bera, Mus    dtu.  Ereteko  pata-   nak dra.  A9orraren zortzafl     EIS•kal 1crtasM1 wda  eu   ratu du  DIARIO  DE  NÁVA-   agiten ituon  rioz  beinka it-
luida rnendare  magalean da   t.  abelgorria te  basoak dra    e-rri4o ja:ak ospzen  dtuzte   kan Otsagk  len, orandik       FRA egunkariao.             zafdilek.
1o  ezarra,  aguteran. ibaiara-   bere aberaetasuna egokiosa-k.   ta. meza •nagie a  Muskllda n   asko gadu nabantzan       Onen sernea, Fede ko,  st     Fedeiko ren  siarguna sala-
no  bi alderditik zabatzen dala.   Gazteak  batez  ere,  basoan   maten da.  Goize k  daitza   dane. Dantzk  eta  bei-.an do   te bezel.a sibsi ama te  Otsa    tu n  bere  sernek  eusle
Ftx-ak  te’latua  9irn  ilkma   tana aslo egten  dute  Artal     k a  itaren  1  a  uoatP     bExl     ote    garra 1881 ga ren ureasi tz   azikasI  zezaten  ¿iriako  se-
dute   mak b(J  dk  te  err a   dek’  lbdtzea  ero  a  ut  a    flat.r-tii  go’,  io  iren  di   .    rgo  ci -a  ture   teiliare, 18 en  os  Rose Go   me zarrenak  huflako senda.
eIt2:  Onto pila  flend!pea   go etseg n  ae  Sorc  e a     e  aviaod c.Z   “     Ier44  b-terrat  ‘-te&o   sena Krutxagarekrn ezrdd   q ‘e ospetsua danek daki be
urj.  •               artai borda k  ea drs  errak    Meza  .u  ik  daitza   dantza ta  dof  jatrnk  &   Eus  ka l  Enal0  adzkar   karrk.

Amac  k  R  astu  dtú -   agiri; Abodi’ko bde  ondor   saoa egter!  dure  «Empera   tuztenaK.                  1915-125 bitarte  ortan  erg;-     Resurieion Azkuek ha nl
ørra;  zoia, arr  xeaki  apain-   ZdtoJa urretan ‘daude.         jorea» ni.aLl:lekn  guda kut                            ‘aratusk daude  bere  lanak.   tu  bizpai:ru gauza amen  bil
nuta.  tok  gutxitan oez&a.        Deadariak lana asko egitan    nuzk.  «Katxutxa»  «ModoSaratsifko  çjaiak te  eukara   duak; «Kristl on Satek», Fer

Bzpa:ru  auzoak  osotze.n rt-   ari  dira  arozekin.  ORHiko   ro  mak’ak  1 -   oa:z.    Ora  irurcpol  r:s  eabat   erah•itzen ditu.              nando Rekade te  Franziska
te  erris;  Ingoien, ribarren,    gatik iide  beri  bat  irki   Pañuela danta’  ta  «iota»   eskald  stsa enuen  ru     O.salni bat  •s   : -.;a-   Krutxagak eliana;  «Yinkoak
Urrutia  (ba•k  be�t  aldea)   dute ta  udaren berebil  asko   d.an:tLa-ti zu en,  Gore  Mus   nakn errernana gttx  ztLan.   ta euskeia  Jain ior!  iza,   div.ila Egun On» Simone iba
Traxanatea  ( -,  1/a  aLskt’        celataen d               kdda’ko arab’rqia   e-,a ial    je  o  1la    Lske’&    GatsilzaK’a  A    u    ezk  ta cAøargina» jol-oa
kiena).  Labaria erdian.  Em-     Ela atzetk  rianl  bkie     Datie!l  ;r€id•ia  60   r arc.  ljrruti  • geldtzan   niz egna.  be d  beste !lanen     [Urrengoan jarraituko zalo)
paranta  eder bn  dago Iba!a    bat gorano dijoa  te  bI  k  o-   O  ie•iekna  dut.  Oei<.  z   zan. Bideak txarrak  eta  b   ba sft-i ua  !3ea  da esaioa,     •   LATXAGA

------------—-----  - ..-  —----------.-                                         -   -----  --

EUSKALHERRIAREN AÜZO URBILAI(
--  Egl.Lnkari himtan  berean  rnintzatu  izan  naz,  erdaraZ On  iitzake  horas, euakaldueek be  enes tku  ditzatan

R.1oja-ri  buruz  agertu  den  liburu  aipagarri  ba-tez  —La            biarnesen kalitateak  eta  ea  txoilik  itzalak.  Gauza  bara
Rioja  desde sus  albores—.  Liburo  hortan  bern  aunita  ira-            erran dezakegu  RIOJA  egosideko  probinziatzat  eta  Nafarro  .  -  -

luir  dezakegu  probinzia hortako oiííarri  edo giturai  burua              eta Áraba-rekiko  lokarritzat.
Pixka  bat  kurritu  dutenek  ongi  dakite,  eskualde  hortaa            INDUSTRIAREN ESRASIA  -

aertaen  dirala  euakarazko bern  izen  eta  deitura  asko  •        Miz arrankura  daude  Iparraldeko  gura  anaiak  arra
gure  ]rribara  zolan  baino  geiago,  baldiaba.                      zonakin, hango  euskal  gazteez  husten  art  dirala  ta  he-

Hor  ditugu  ZCARAY,  Cihurj.  Herran-e1Iurí, Ollar1,            rriak, lantegien  faltan.  Eskasia  eta  hutsune  hau.  Parise
saiazarra.  Za1aya,  Urdanta  Zaldierna  eta  halako  beste            koen b!zkar  ote  da  tursmoari  diru  laguntza  geia  .. o  ama-
dozenaka  ere.  Bestalde  badakigu  Nafarroa-erresumako  eg-            ten diote1a  ezen  es  Iantegiak  altxatzeko.  EZtakIgU  (eta  eS
ten  sela  probinzia  hori  Erdiaroan.  GARZIA  de  NAJERA            dagok ‘ gu)  horkc  legeak  nola  dauden  lantegi  berrieri  bu-
gure  erregea,  hin  hortako  semea  izan  zen,  eta  horko  Sai-            ruz Dakiguna  da,  ehunka  erdaldun,  egoaldettk  e-re, bada—
ta  Maria  la  Real  1Iiza  zoragarriaren  fundazailea.                  Nltzala Donibane—Baiona aldeko  lantegietara.

Monasterio hortan  dagozi  Nafarroako  Blanca  eta  ktte-               Euskaldun gazteak  haatik,  Parisera  edo  aiiforniar*
fanta  Erreginen  hobi  ederrak,  baJa  nola  aipatu  errege  ha              i1ai&gc lantegi  berriak  aitxatzen  baUra  Ipar  Euskalherrian,
rena  eta  bat  Bizkaiko  kondeenak  ere.  Ezta  dzidarik  beraz            soldata. gutiziagarriak  ate  izanen  euska1dunentzat  tia  ea-
Bizkaia  eta  Nafarroareldn  luze  loturik  egon  dela  Rioja  eta            ddldunak merkeago  ekararazikó  nagusiek?
euskera  rnintzatu  izan  dala  aspaldiko  mendeetan  lurralde              Mala eres Egoaldeko  empresarte  zenbeitek  aitxa  balezate
anal  hortan.                                                  etxekideak Euskal  Iparraldean,  Barcelona  eta  RoselIo-ea

ÁNGUIANO  historia-egile  riojanoak  dion  hezala  bera            artean gertatu  den  bezala,  zerbait  on  ekar  Iezakete.
liburu  ezagun  batean,  N  S  de  ARIZTA  (edo  ARIZETA)             ALSAZiAKO INDUSTRIA
Haro  ondoan dagoen  Monasterio  zaharra  aipatzen  dueneari.               ALSAZIAKo partean  dioSoegile idaziaak,  SIEMENS
(oral  N  N  de  la  Estrella  deitua)         - -                  AG-. aleinan  Lantegi  ikaragarriak,  bere  etxe-kide  bat  eral-
BIARNO ETA  EUSKALHERRIA      -              -      ki  du  HAGENAU  Alsaziako  birlan.  SIEMENS  empresa

iparraldeko  gure  anaientzat,  biarnesaa  arrotz-ak  dreia            sipatu horrek  300  i-nila  langile  baditu  munduan  barreta--
(gaskoinak  deituak)  badakigu;  bajno  lkasiak  diran  es-kuai-            tuak, elektrika  tresneria  aundiak  egiten  eta  sartaen  Erre-
dunek  eta  bereziki  ziberotarrek,  lehenago  eskualdun  izan            eurna guztietan  Alsaziako  filial  hori  300 IantoIdek1n.  idekia
dirala  BIARNOn ere,  badakite.Aski  da  horko  dantza  batzun            izan da  asteko;  horren  bern  duteneb  diote-  lastar  1500
ikustea,  mutxikoak  eta  godalet-dantza  bezal  besalako  di-    •        tokietaraino  edatuko  dala  lantegi  horb.
ranak;  bat  eta  horko  bern  eta  toki  izen  aunitz.  Azkenik                 Nehurtzeko eta  prezisioneko  tresnak  egiten  teo  ornen
alpatu  ere  behar  da,  Nafarroako  Erresmnaren  errege  berak            da. errsuma  guztietan  sararaste-ko.  Batanen  astas,  Fran
izan  zítustela  biarnesek  eta  Ego-Nafarro  hau  erdizkatua  •           ziako beste  lantegiekin  eskuz  esku  sartzea  ornen  da,  SIR-
izan  zelarik  XVI-gn  mendean  gure  erregeek  igeslekua  Pa—            MENS horren  nagusien  xedea.
ben  arkitu  zutela,  beien  etxea  eta  egoitza  sen  bezala.                     }IAGENAU-ko lantoki  horietan  1.000  libera  (franho)

Arrazoin  guzti  1oriengatik,  atseginekin  ikusi.  dugu            irabazten al  badira  ilabetean,  Rhin  íbaiaren  bestealdean
HERRIA  astekarian  Soegie  idazleak  biarnesen  eta  eus-            dauden S1JMENS  lantegietan,  L600 liberataraino  aitxatzen
kaidunen  arteko  adískidantza  sustatzen  eta  laudatzen  due-            baita soldata,  pentsatzeko  da  Alsaziako  langile  bat  fite  malI
la  errarlez:  .                                            hortara igan  daikela.  Europa  bateratu  horren  eme  baba

cBiarnesak  eta  eskualdunak  sri  gitazke  kasailari,  baina             daudela SIEMENS-eko  bagusizk,  esta  dudarik.  Hortas,
ez  abarran  (aserreka);  mokoka,  bainan  e  lauzika  auzika).            HERRIA aztekariarén  alpatu  idazleak  dion  baza-la:
Ezgira  bakarrik  auzo;  mendi  gune  beraren  serna,  ahaldeak               «Nola bada rioiz,  Bilboko  lantegiek  eginen  eta  dute  erro,
gitazke.  Gura  arteko  eztabaidak,  Henri  laugarrena  ei-regé            Mizrritzeko, Baionako,  Ha-zparneko,  lantegla  larrutu  ere-
onak  ororentzat  gutiziatu  igandeko  nilo  salda,  begi  larria-            muetan. . . ?  Mugak,  tragan  gizaldien  gerla-oroitzapenak  di-
i-en  pipar  gorri.. Bederen  Franziako  eta  Canada-ko  frntaesak            ra . .;  Tenore  da  Industriak  garbi  ditzan.  Alemania-ko  S
bezain  ahaide  urbilak  gira.  Urte  -en  ¡Biarnea  ahaideak;  erta          MENS sartu  da  Alsaziar.  Noiz  baldinba,  Elskalkoak  do
¿Mil  Biarñes  adixkideak  L.  Pan-e,  eskualdunentzat bizitegi            Gtpuzkokoak) sartuko  dira  Lapurdin,  Iruñekeak  Baenaba
urbllagoa,  gozoagoa  ezenez  eta  Parise  eta  Califórnta.  Erres            rren . .  ?  Iduri  du  Balona,  Irufie  eta  Donostiako Komersioko
erro  azitzen  da  kazia  arboIa  berdin  Iantegiak.  Panatik  bel            Ganbarair a-sí dirala  eikarren  artean  rnintzatzen.

-  dit-azke  Maule,  Donapaleu.  Hazparnerat  ..                      .  A  APAT  RTXERARNI!
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Hiru egunetako batzarraldiak

Arantzazun -

Euskaitzaindiak  honako  bitare  hauek  egin  dito Asnt
Sun  uztailaren  27,  28  eta  29an:

Aditz  batasuneko  batzordeak  uztaiiaren  27an  bllkura Mt
egin  zuen,  Euskaltzaindiari  aurkeztu  behar  zizkion edila-
iokoei  azken  orraztapena  emateko.

Uztallaren  2San,  goizean,  Euakalizaindiak  bere  tiUerokn
batzar  arrunita  egiri  auca.  Ilertan,  zortzi  urté  arteko  eskoia
hiztegiaren  hiru  zatiri  onartze  leneral  bat  curtan ZitZaiSfl

Hirtegi  zati  hauek  Donostiako  Ordezkaritzako  batzordea:
prestatu  dituenea  gero,  heldu  diren  oliarrak  aztertzea  ere
batzorde  horri  berorri  eskatzen  zato.  Irigoien  euskaltzam
jaunak  Erdi  Aroko  izeñ  batzuen  sorreraz  txostan  bat eha
i-ri  zuen.

Egun  berean,  arralsaldez,  Euskaltzaiiidia  k  barrengo h
kura  berezia  egin  zuen,  aditz  batzordeak  aurkeztutako adt
za  aztertzeko.

Azkenik,  uztaitaren  29an  bigarren  bilkrira  barezia egrn
sen,  eta bertan  batzordeak aurkeztutako aditz jokoak euskera
ldatziaren  hatasunerako  egokienak  bezala  onartu  ziren.
Batzordeak  adita  laguntzailearen  zati  bat  baizik aurkeztu
es  duenez  gero,  zuti  hori  da oraingoz  aztertu eta  onartu egin
dena

----


