
EUSKALTZAINDIAREN
BIGAÉEN URTEKO BATZAÉAK

Donosíia’n G ipuzkoa’ko A ldundi-Yauregi’an

1920’ko Uriía’ren 22’an.

Batzakuntza onetara euskaltzaiñ abek etofi dira: 

Azkue, Kanpion, Urkixo, Eguskitza, Olabide, Lhan

de, Landefetxe, Intzagarai ta Lakonbe (euskaltz, au- 

tatua)

Ona emen artutako erabakiak:

1. Euskaltzaindiak Españako Bakaldunari igori 

zion idazkia argitaratu, ta Euskalefian zabaldu.

2. Euskeraren batasunaz egin beaf dan balzafa, 

gabon ingurutxurako yafi.

5. Odón Apraiz yaunari, bi epetan, 4.000 Iaurle- 

ko eman euskal-Ianetarako la Lakonbe yauna Paris’en 

artezkari izan datzaiola.

4. Lakonbe yauna Urkixo yaunaren lankide au- 

keratu, Euskaltzaindiak beaf dituen gutun-eroske- 

tarako.

5. Telesforo Arantzadi ta Torrecilla yaunen es- 

kutitzak irakuri dira.

6. Koruko Andre Mariaren Irakaskintza’ren la-
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guntz-eskaria azaldu da, ta Euskaltzaindiak sari-gai- 

etan lagimízea, erabaki du.

7. Azpeifiko Udalburuaren eskaria ontzak aftu, 

ta efi oríako beafkolai euskal-izenak yaffzeko, Eus- 

kaltzaindia arduratzen da.

8. Manuel Ayestaran yaunak, egindako Iztegia 

ren txostena irakuri da, ta yaun onen oñordekoari 

galdetu letzaioke, zef nai duen Iztegi ofegatik.

9. Gazteizko Gofzai yaunari, kristau-ikastia ar- 

gitaratzeko Euskaltzaindiari txosten eske etofi dala

ko, eskefak eman; ta ikasti-azaletan oaftxo au ipiñi 

ditekela, erabaki du.—Euskaltzaindiak kristau-ikasti 

au gaurkoz zuzenetsi dau (du).

10. Euskaltzaindiak argitaratu beaf duen Euske

ra daikeyon Boletiña’ri zer izenpeko yaíi beaf ote 

zayon-go autua yo da; ta auxe erabaki da:

Euskaltzaindiaren lan eta ageriak.

11. Urkixo yaunak dasa, berak euskalfzaingoa 

usten duenerako, beronek duen Onubatzako sailbur- 

ugoa Lakonbe yaunari eman letzayokela, ta Euskal

tzaindiak bayefza dager.

12. Azkue yauna Bartzelonara yoatea ilabete 

edo birako erabaki da, Euskaltzaindikiko lan batzuek 

egin ditzan.

13. Datofen azaroan Intza euskaltzañaren sarpi- 

dea izango da, batzafaldi-ondorean, edota ufengo 

egunaz.

14. Euskaltzajnburuari emafen zayo ardura Aita



Soloeta B. Aircs’ko Euskal-Etxeko irakasleari Ur- 

gazle-izenpena igortzeko.

15. Kanpion yaunak Naparuako Aldundiari ida

tzi dezayoke, Luciano Bonaparteren eskuidazkiaz.

16. Aita Zabalaren ipuñetarako Eguskitza yau- 

nari itzauretxo bat egotzi zaio.

17. Kanpion yaunaren aburuz, on litzake berar- 

izko ikastetxeak iratsi dituzten euskaldun batzuei 

idaztea, eren ikasguetan euskera sar ta erabili deza- 

ten: oretarako, aurez zeintzuk dirán yakin-da, igori 

bear zaye Euskaltzaindiyaren artarakiko ardurazo- 

pena.

18. Iruñako Gotzai yaunak Azkue yaunak biali 

ziyon idazkiari ez dio eranfzupenik eman: ez baleyoke 

garaiz emango, Gotzai yauna beronen etxean ikusi 

dezakete Intza, Urkixo ta Kanpion yaunak.

— 5 —

Donosíia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian 

1920’ko, A ziia ’ren 25 cía 26’an.

Euskaltzaiñ oneik batu zirean: Azkue, Urkixo, 

Kanpion, Olabide, Lande, Intzagarai, Eguskitza, Al

tube, Intza, Lakonbe.


