
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 urengoa- 

koan 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: eus- 

kal-egun oyen gertule dan batzordeak, Euskaltzain-

diari 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.
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Donostia’n Aldundi - Jaurcgian; 1921 ’ko Jorai- 

ía ’rcn 29’an.

Bildu dirán euskaltzañak: Azkue maipuru, Kan

pion, Eguskitza, Altube, Olabide, Intza, Landeretxe, 

Lhande, Lakonbe, Intzagarai; urgazlerik Manterola 

Eibarkoa, ta Belastegigoitia, Durangokoa.



Erabakiak:

1. Eskerak eman Bilboko, Euzkadi, Gaceta de! 

Norte, Nervión, La Tarde, E l Pueblo Vasco, Noti

ciero, ta Iruñako Pensamiento Navarro deitzen dirán 

egunekoai, euskerazko zerenda batzuek, eren orialde- 

tan azaltzen dituztelako.

2. Olabide euskaltzañak egin duen Lorestiaren 

batzaldirako deya argitaratu.

5. Azkue jaunak irakuri duen bai aditz-aurizki 

txostena Euskaltzaiñ bakotxari bidali.

4. Víctor Colins’en liburuak garesti deritzazkjyo 

Euskaltzaindiari; ta oyetatik 2£r erosi ditekeneko 

aukera zuraren baimena Lakonbe euskaltzañari ema- 

ten zayo.

Gero-geroko ta beste liburu batzuen autabidea 

beroni ematen zayo.

Ta besterik ez da, balzaldiai amai eman zitzayon 

oiturazko otoiízez.
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Donostia ’ n, Oipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian, 

1921 ’ ko O riía ’ren 27’an.

Batzar aldian bildu dirán euskaltzañak abetxek 

dira: Azkue, maipuru, Kanpion, Urkixo, Lakonbe, 

Landeretxe, Altube, Intza, Olabide, Eguskitza, Elei

zalde ta Intzagarai: urgazlerik batez.


