- 18 A zp afen’en, Udaletxean, 1921 ’ ko E paila ’ ren
8 ’ an.
Batzaf au bere, agiría izan zan.
Maipuruan, Azkue, Olabide, Landeretxe, Altube,
Lhande euskaltzainak, Lakonbe, autatua, Belauste
gigoitia, St. Pierre, Elizalde, León eta Daranatz ufgazleak.
Batzaldi onen gaya Lakonbe autatuaren euskaltzain-sarera izan zan eta onelako gertaldietan oi danez
sar-itzaldia beragandik entzun genduan. Erantzupenitzaldia Azkue euskaltzainburuak izan eban eta bere
amayeran lagungaya euskaltzaiñ autorturik, ezautailua
esafi eta eskua estutu eutsan, anaitasunezko erakuspen au beste euskaltzaiñ lagunak bere agerturik.
Batzaldi onen amayeran euskaltzaiñ eta entzule
guztiak ilarietara joan zirean Brousain (G. B.) euskaltzain zanaren obian bere arimearen alde otoitz egitera.

D onostia’n Aldundi-Jauregian, 1921 ’gko JoraiIa’rcn 2 8 ’an.
Batzarean bildu ziran euskaltzañak abetxek izan
ziran: Azkue, Maipuru, Kanpion, Eguskitza, Altube,
Olabide, Intza, Landeretxe, Lhande, Lakonbe, ta Intzagarai; urgazlerik Manterola Gabriel, Eibarkoa.
1.

Euskaltzainburuak

Euskeraren

batasunezko

txostenak irakufi ditu, ta arazo garantzi onen lanai
auferapena eman zaye.

- 19 2. Euskera, Euskaltzaindiaren lanen aldizkariak,
urengo zenbakian, oraintxu sartu dirán euskaltzañen
itzaldiak argitaratuko ditu, ta auei egin zaizkiyen
beste euskaltzañen erantzupenak. — Urengo zenba
kian: Euskeraren batasunezko txostenak, ía urengoakoan beriz, Euskalízaindiaren oraindañoko erabakiak.
3. Aurfen, Euskaltzaindiaren opor ilak, Uzta ta
Dagonila izango dira.
4. Durango-ko euskal-egunetzaz asko ta luze itz
egin da. Azkue jaunak, zer egin ditekearen txosten
egoki bat azaidu du; ta erabaki daña, auxe da: euskal-egun oyen gertule dan batzordeak, Euskaltzaindiari bere asmoak agertu dizazkiyola, zortzi edo ama,
t§¡
.
bost egun baru, ta geroko beste zortzi bat egun tarte,
euskaltzaiñ bakoitzak batzorde ori bere aburua bidali
dezayola.
5.

Euskal-idazkerazko txosten sakon ta edera,

Maipuruak irakuri du, berak atazaz egiña noski; ta
Euskaltzaindiak, erabaki du: Euskaltzaiñ bakotxak
txosten ori izan dezala, nai duen abetatik edozeñek,
baderitza, bere iritxia erantzi dezayon.

D onostia’n A ldundi - Jaurcgian; 1921 ’ko Joraií a ’rcn 2 9 ’an.
Bildu dirán euskaltzañak: Azkue maipuru, Kan
pion, Eguskitza, Altube, Olabide, Intza, Landeretxe,
Lhande, Lakonbe, Intzagarai; urgazlerik Manterola
Eibarkoa, ta Belastegigoitia, Durangokoa.

