
eleizako zereginak euskalegunetara etortzea ere era- 
gotzi egiten diela agertzen digu.

Irugafen. Durango’n antzefki-jayak egiteko Do- 
nostia’ko antzefkilariei Uzfala’ren 8an ots-egin ziela; 
baño Dagonila’ren 24an ezetza eman zielako, bergara- 
fakin beranduxe itunketan ibiíi beaf izan duala jakin- 
erazi digu Euskaltzaiñ buruak.

Laugaren. Apraiz Jaunak aurten egin duan lanaren 
befi emateko, atsegiñez entzun dan txosten bat ira
kufi du. Datofen urteko ikasketak non eta norekin 
egingo otedifuan erabaki baño len, ikasle onek Schu- 
chardt Jaunari bere iritzia galdetu dezayola zuzenetsi 
da. Iraizoz Aba ere ñora ta norengana bialiko ote- 
degun aipatu degu; baña erabakirik ez da aftu.

Boskafen. Sariketara aufkeztu dirán lanak Olabi
de, Lhande, Ormaetxea ta Lekuona’k irakuf eta ikef 
bitzate ta beren aburua Euskaltzaindia’ri ager bezaye.

Eta beste gabe, «Gloria» esanaz, batzaraldi au 
bukatu da.

Durango ’ n, Jesús ’ en Lagundikoen Ikasteíxe-

aretoan, 1921 ’ ko Irala ’ ren 8 ’ an.

Atzoko batzaf-agerian aipatzen dirán euskaltzaiñ 
eta ufgazleak bildu ziran.

Erabaki oyek aftu dira:
1. Durango’ ko Udala’ri euskalegun oyetarako 

eman dizkigun efextasunakatik, eskefak egin bitzaz- 
kio. Enday’an bizi dan Estomba Jauna, España’ren 
konsulari ere, zuberofar dantzari azkafai muga iga- 
rotzea ufirik Jaketu dielako, anitz eskaf. Orobat, bere



senafaren argazkia Euskaltzaindi’ra biali dualako, 
Van Eys euskalariaren andere alargunari ere.

2. Enbeifa Jaunari bere olefkiaren sarifzat, eun 
lauefleko ta joan-etofian eralgi duanaren ordez besie 
befogetamaf ematea zuzenetsi da.

3. Euskaiegun oyetan itzaldiren bat edo beste 
egin dufen Jaunai zenbana diru sautu duten galdetu 
beaf zaye ta ordaña eskeñi ere bai.

4. Urengo euskalegunetarako Bergara begiz jo 
da: baña erabakirik aftzeko goizegi dala-ta, gerorako 
utzi. Euskaiegun oyek albait ospeísuenak izan beaf 
dutela-ta, atzefiko euskalari gorenengoei ofz-egin  
beaf zitzayela esan du Urkixo Jaunak. Oftarako AI- 
dundi’en efa Eusko-lkaskuníza’ren Iaguníza beaf-beafa 
izango dala-ía, lagunfza ori eskaízea erabaki da. 
Atzefiko euskalariai dei-egiteko Ufkixo Lakonbe ía 
Kanpion autetsi dira.

5. Euskalfzaindia bere buruaren jabe izan dedin- 
tzat sorospen-baltzua sortuko ofe-degunentz itz egin 
da; baño oftarako ufengo euskalegunetan aldi ta beta 
obea izango dala-ta, auzi au ordurako utzi degu.

6. Oraingo euskaiegun oyek antzuak izan ez di- 
tezan, Durango ta bere inguruko erietan euskeraren 
alde lan egingo duan balízu bat softzea zuzenetsi da. 
Alderdi guzietako gizonák baltzu onetan saf bitez eta 
euskaltzaiñ bat bere buru ta zuzentzaíe izan bedi. 
Oftarako guzien eritziz Azkue Jauna autatu degu.

7. Euskaiegun oyetan lanen bat edo batzuek egin 
dituztenai (abespatz, ereslari, Udaleko moroi ta abaf) 
beren lanen ordez zerbait ematea ebatzi da ta zeregin
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au betetzeko ardurea Euskaltzaiñ buruak artu du. Eta 
besterik gabe batzafaldi au ere, oi dan bezela, azken 
otoitzaz amaitu da.

Donosti ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian,

1921 ’ ko Urilaren 27 ’ an.

Egun ortan ileroko batzafdian Euskaltzaindia bil
du da: Azkue, maipuru, Kanpion, Eleizalde-Lakonbe- 
Landefetxe - Urkijo - aita Intza - Eguskitza - Altube - 
Olabide - Intzagarai - urgazlerik batez.

Eguskitza jaunak asken izan diran Durango’ko 
balzafaldien ageria irakuri du, ta euskaltzaiñ guziyak 
ageri orixe zuzenetsi dute.

1. Kanpion jaunak, iker-sailzko buru danez, Ba- 
tzofde onek zer gai ta ñola erabili ditezkenen txosten 
bat azaldu du, ta txosten onek iru erabakibide da- 
gerzki: 1.° euskal-itz jatorak ía aztu diranak izkun- 
tzara erakari bear dirala. 2.° itz-befiak ez dirala ñola 
nai soríu beaf, bear-beafeneko utsunetan ta tajuz 
baño. 3.° euskal-esakerak edazofzeko, bildu, aztertu 
ta aldan ugariyen euskal-mintzoari ezari bear zaizki- 
yola. Txosten ori ufengo iker-sailar<¿n batzafaldian 
irakufi, ía berari dagozkiyon erabakiak geftuízea, 
Euskalfzaindia’k onefsi du.

2. Lakonbe jaunak Euskalfzaindia’ren Gufundegi- 
ko araudi-fxosfena irakufi du: bana-banaka berak 
dituen arauak azteftu dira, ta guziyak Euskaltzaindia’k 
zuzenetsi ditu. Gutunzayari, liburu edo gutunak eros- 
teko, urteroko 2.000 peseta egozten zaizkiyo.


