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1. On litzakela, euskalki guziyak eren adoretan 

biziaraztea.

2. Euskeraren batasuna lan zala dala.

3. Batasuna eragiíeko, buru gogofak gerala eus- 

kaldunok.

4. On litzakela, euskalkiak dagozen eran ustea, 

txoko guzitako esakizun politak bareyatu ditezen.

Ondoren, Euskaltzaindiak, oiturazko otoitzez, 

batzafaldia amaiíu zuan.

Donostia’n, Aldundi-Jaurcgian, 1921 ’ ko Oísa-

iía ’ren 24 ta 25’an.

Batzaldu zirean: Azkue, Kanpion, Olabide, Intza, 

Landefetxe, Intzagarai, Eguskitza, Eleizalde ta Altube 

euskaltzaiñak ta Lakonbe euskaltzaiñ aukeratua; Be

laustegigoitia ufgazlea aufean zala.

Ona emen artu zirean erabagiak:

1. Durangon, Uztailaren azken-inguruan lru-Iau 

eguneko euskal-jaiak Euskaltzaindiak ospatzea. Jai 

onek bi urtetik bi urtera, Eusko-Ikaskuntzak ospatzen 

eztauzan urteetan izango dira. Aurtengoak Bizkaiko 

uri batean izatea erabagi zan.

2 Bizkai - Aldundiko Junta de Cultura Vasca rzn 

eskabideai erantzuteko ardurea Azkue eta Eleizalde 

jaunak artu beie.
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3 Euskaltzainburuak euskal - izkitaz (afijos) be

re geigari bat irakufi eban eta oroen aburuz eskefak 

erakufsi lan bikain ori aurera eroan daian.

4 Legazpiko euskal - aditzaz Gerhard Bacherk 

egiñiko lan polit bat A. Olábidek irakufi eban. Orón 

aburuz lan ori gure Euskera agerkarian argitaratzea 

erabagi zan eta jaun argitsu ori euskaltzain-urgazle 

izentau.

5. Oyeregi ’ taf Buenaventura Aita Kaputxinoa 

bere, ufgazle izentau.

6. Gipuzkoaf batzuk euskera utsezko agerkari 

bat argitaratzeko asmoa dabela Intzagaray jaunak 

esan eban. Bafi au poz-pozik entzuna izan zan eta 

laguntasuna emotea erabagi zan.

7. A. Kaputxinoak Ondafabian agertzen daben 

euskal-agerkariari, A. Intzaren eskabidez, lagundu.

8. Belaustegigoitiaren eskabidez eta oroen bai- 

menaz, ufgazleak euskera ikasteko idaztiren bat erosi 

gura dabenean Euskaltzaindiak erdia ordaindu daiala. 

Erabagi onen egokitasuna Euskaltzaindiak neurtu- 

ko dau.

*9 Euskaltzainak batzafetan irakuri dabezan lanak 

gure agerkarian al-bait ariñen agertzeko A. Lhanderi 

otoitz egin.

10. Eusko-Ikaskuntzari eskatu, idazfiak irafgitze- 

ko daukazan diruak, euskerari dagozkionak Euskal- 

tzaindiari emonaz, banandu daizala. Erabagi au Elei

zalde jaunak itzez beteko dau bidé batez alkaf artuaz 

Aldundiak emongai daukazan idaztiak banatzeko.
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11. Lekararozko Kaputxinoen Ikasguko mutil ez- 

patadantzariai Euskaltzaindiaren izenean askari on 

bat emon.

12. Diccionario de Ia rima egiteko arazoa Elge- 

zabal jaunak aríu daiala eskatu bekio.

13. Azparengo auzapezari udal-etxea eskatu, da- 

toren ilaren 8-an goizeko bederatzietan zabalik itxi 

daigula, Lakonbe jaunaren euskaltzain-saferan izango 

dan batzar-agiria bertan ospatu al izateko.

Azkenez, ezkutitz batzuk irakufi ondorean, eta 

ufengo batzafak Azpafen-en Epailaren 7-an eta 8'an 

izango dirala izentaurik, oi dan otoitzarekin batzaldi 

onek amaitu zirean.

Azparen ’ en, Udaletxean, 1921 ’ko Epaila ’ ren

7 ’ an.

Batzaf agiria izan zan euskeraren batasuna gaya 

izanik. .

Maipuruan, Azkue, Olabide, Landefetxe ta Aitube 

euskalfzaiñak, Lakonbe euskaltzaiñ autatua, Belaus- 

tegigoitia, St. Pierre, Elizalde ta León ufgazleak, 

jesafi zirean, beredin entzule aufean zireala, beren 

artean Gerger, Upsala’ko Pr/Vd/Doce/7/-irakasIe eus- 

kalarigaia.

Batzaldi onetarako bialduriko, Aita Oyeregi, Ana- 

bitarte eta Jauregi jaunen txosten edo ikefpenak ira

kufi ondorean, Jean Saint-Pierre urgazle jaunak bere 

aburua, Lapurdi’ko euskalkiaren alde, itzez, azaldu 

eban eta beste barik azken-otoitzarekin, oi danez, 

batzaldi au amaitu zan.


