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7. Campion’eri eskuaitean dauzkan lanak "Euskera’ren iztegi 

kondairazkoa» ta «Antziñako toki-elestia» (Dicccionario histórico 

de la Lengua Vasca y Toponimia antigua) zein eineratuak dirán 

galdetzea erabaki zan.

8 . Ayestaran’en eskutidaztiak ikeítzeko asmoz, Euskaltzain

dia’k bere eskuetan jararazi zituan.

9. «Dictionnaire des idées suggérées par les mots» deritzaion 

liburu prantzesa eskuetan afturik erakutsi izan zan ñola oíezaz 

lagundu giñateken gure euskara xee-xeeki ikeítzeko. (1 ).

(Jara:
1. Oíilaren 24’eko amaíetan, Euskaltzaiñak Donostiako An- 

dre Maria’ren elizan bildurik, Broussain bere lagun zanaren oroi- 

tzapenetan meza bat opa ta entzun zuten.

EMERETZI TA OGEIGAREN BATZARALDEAK

(Donostia’n, Gipuzkoako Aldundi-Jauregian garagaíiíaren 22 
ta23’an).

A lk ie t a n :  Azkue, Campion, Eguzkitza, Intzagarai, Lande

rreche, Lhande, Olabide, Urquijo, Altube euskaltzaiñ autatu beíia, 

ta Cincunegui uígazlea.

Artu dien erabagiak onetxek dirá, Eleizalde’ren eskuz bilduak:

1. Asieran AZKUE Euskaltzainburu jaunak bere lan bat, Izte- 

gia atontzeko bideaz (composición lexicográfica) irakuri eban, eta 

argitaratzea erabagi zan, arlo onen ardurea Urkijo jaunak arturik.

(1) Bigaren Atalak derakuskizu era orezaz egin ditezkeen ikerpeen 

agerkizun bat. Ikus. Vocablos agrupados según su significación. I. Inteli

gencia, por R. M, de Azkue; Carácter, por Pierre Lhande, S. J.
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2. Urkijo jaunari eskubidea emon, Euskaltzaindirako bere eri- 

txiz egokiak diran idaztiak erosteko.

3. Euskeraren batasun-bideaz izan bear dan Batzar-agirirako 

baldinkuntzak izentatu.

4. Euskaltzaindiaren Soítarauak elazkitu.

5. Euskaltzainentzat ezautailuak eragin eta A. Lhande’k eta 

Intzagaray jaunak Euskaltzaindiko sendatzez ituntzeko ardurea 

artu dayela.

6. Altube jaunak, izpaíi ta erderatik datozen itzak erabilteko 

bideak urengo batzaíean auíkeztu daizala.

7. Urkijo eta Intzagaray jaunai auíeragoko batzaíetan izentau 

jaken lanerako («Euskal-Ereslarien ereserti bikainenak» aígitara- 

tzea zan lan au), Lekuona jauna iratxeki dakiela.

8 . Pierre Broussain jaunak (G. B.) Euskaltzaindian itxi eban 

utsunea beteteko, Campion, Urkijo eta Azkue jaunen auíkeztea, 

Lacombe jaunaren aldekoa, irakuri zan.

9. José Ageíe jaunaren ordezkotzat A. Damaso Intza Kapu-

• txinoaren alde auíkeztea egin eben Campion, Urkijo eta Azkue

euskaltzainak.

10. Urtean izentauta dagozan ogei aldiroko batzaldietatik gi- 

txienez amaf batzaretara eztatozen Euskaltzainaren lekua utsik 

dagoala iragarteko eskubidea Euskaltzaindiari emon.

11. Ikasleai euskal-irakaspena emoten dautsen Ikasguetan sa- 

riketak atondu.

12. Euskaltzaindiaren Erolda-izena «Euskera» izan dadila eta 

lenengo zenbakia argitaratzeko arloa A. Lhande’k artu dayala.

13. Gipuzkoa-Aldundiko” Buruzagiari, Euskaltzaindiaren ize- 

nean, agur egin eta bertoko Aldundi-Jauregian egiten diran batza-. 

retara, laguntzaile bat bialdu dayala, ¡aren! beragandik eskatu.

2_ | 14. Urengo batzarak garagarilaren 23 eta^4-an, Eusko-Ikas-

kuntzaren bigarengo Batzaraz batera, Iruñan izan daitezala.
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Oarak:

1. Azkue’k batzaf onetan irakuri zuan iker-azterpena, Revista 
. Internacional de los Estudios Vascos izendun agerkarian, Urki-

jo’ren arduraz argitaratu zan. (Ikus. R. I. E V. 1920’ko 3’gaíen 

zenbakia: De ¿a composición vasca).

2. Euskaltzaindia’ren soítarauak elazkitu ziran, euskeraz ta 

erderaz (8 X  8) oritako gutuntxo batean í'a izen onetzaz: Euskal- 
tzaindiaren Softarauak. Estatutos de la Academia de la Len
gua Vasca. Bilbao. Euzko Argitaidaria. Editorial Vasca. 1920.

3. Euskaltzaindia’ren ikuídi edo sendatz-gai batzuk maraz- 

leeri agindu-ta, Azkue’k Bilbon eginikako piío bat ta Lhande’k, 

Irundar euskal-etxagile Casadevante’ren eskuz apaindutako beste 

pilo bat, erakutsi zituzten. Baña Euskaltzaindia’k etzuan oraindik 

bat ere aintzat artu.

4. Altube, D. Agire’ren ordez euskaltzaiñ gogoítu, ta La- 

combe Broussain’en ordez, ta Aita Intza Ageíe’ren ordez auíkez- 

tuak izan ziran.

OGEI-TA-BAT TA OGE1-TA-B1 GAREN BATZARALDEAK

(Irufía’n, Bigaren Maiía’ko Ikastolan, gariíaren 23 ta 24’an)

A l k ie t a n : Azkue, Campion, Eguzkitza, Intzagarai, Lande- 

rrecie, Lhande, Olabide, Urquijo, Altube, euskaltz. autatua, Intza, 

euskaltz. auíkezt, Aíburua, Etxalar, Laíeta ta Lecuona, urgazleak.

Ona, Euskaltzaindia’ren idazlari bigarenaren eskuz eginikako 

bi batzaf orien agiria:

1. EGUZKITZA Jaunak, gaya (objeto) adierazoteko atzizkiak 

zeintzuk direan zearo erakutsi eban, euretatik bat autaturik, eíde- 

razko «Boletín»-i dagokion itz bat artzeko. Izkaldi luzea izan zan, 

baña erabagirik etzan artu. Lan ori biídatzi ta euskaltzaiñ bakoi- 

tzari, ikasteko, bialtzea erabagi zan eta bitartean «Boletín de la


