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buruak irakuri du. Apraiz jaunak bere ikastaroak non 
aufera lezazkiken jakileko, Schuchardt jaunari idafzi 
zitzayon, fa onek dasa, Ulhembeck jaunagana ikas- 
tun ori bialtzea on litzakela. Ulhembeck jaunak beriz 
diyo: Apraiz jaunaren ikasbideak auferantzean osatze- 
ko, Zurich-<¿n badala irakasle argi ta guzfiz jakintsua 
Jud  deritzana.

Beste ainbet Bartzelona’ko Griera jaunak dasa: 
befdin Apraiz jaunak ere ta Euskaltzaindia’k Apraiz 
jaun auxe Zurich-zra bialtzea, erabaki du. Aita Iraizoz 
ere Zurich-zra joango danen erabakia artu da.

10. Aita Larinaga’k Euskaltzaindia’ri Aita Zaba- 
/a’ren eskuidatzi bat biali diyo, Zabala jaun beronen 
AditzaW erantzi litzayokena. Euskaltzaindia’k auxe 
zuzenetsi du.

11. Eguskitza gure lankide jakintsuaren txosten 
bat, Euskera'n argiíaratzea erabaki da.

Ta besterik gabe, oituzko otoitzaz, amaitu da 
gaurko eseraldia.

Donosíi ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian,

1921’ ko Urilaren 28 ’ an.

Batzafaldi oneri asiera eman zayo araudi-otoitzez. 
Azkue, maipuru; euskaltzaiñak: Kanpion - Eleizalde - 
Lakonbe - Landefetxe - Urkijo - aita Intza - Eguskitza - 
Altube - Olabide - Intzagarai; urgazlerik batez,

1. Aita Lhande euskaltzainaren gaztigu bat da- 
tof, Euskaltzaindia’ri naigabez adierazorik, ez diyotela 
Bidasoako mugetan onuntza igarotzen laga. España- 
ko gobefnuaren gebentza da noski.



2. Kolas jaunak bialtzen dituan, bere lan eder 
«La tombe Basque» n irudi-edefgaluak Euskaltzain
diak poz-pozik ikusi ditu.

3. Aita Lafinaga’k Astarloa frantzizkanoaren Ur- 
teko Domekak irarkolarako eskeintzen ditu, lanbide 
auxe Euskaltzaindia’ri egotzirik. Aita Larinaga’ri eran
tzun bear zayo, oraingoz Euskaltzaindia’k beste lan 
asko irargari darabilzkiela, ta oretxegatik Urteko Do- 
mekak-zn ardurarik ezin aftu Iezakela.

4. Baher, gazte askafaren idazki bat, gogoz en
tzun du Euskaltzaindia’k. Onek erabaki du: Baher 
jaunari Azkue gure Euskaltzainburuaren bi iztegi bial- 
tzea, bera dagon Urtiversidadeko irakasle bati ta 
beftako Irakasle-Batzari duarik edo utsean baña ema- 
teko. Iztegien ofdaintza Euskaltzaindia’ren bizkar.

5. Luciano Bonapafte jaunak eragin zituan Eus- 
kera-Mapak erosfea, erabaki da.

6. Lekuona jaunari Gazteizko Euskal-Ikastaroa- 
gatik zef ematen zayon ilaun diteke, Iruñako Semi- 
narioko Ikasgoan zef egin beaf danen jakinbibez.

Da geyagokorik ez da, esefaldi oneri amaitz eman 
zayo, oizko otoitzez.
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Donosíi ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian, 

1921’ko Azaroa’rcn 24’an.

Leroan datozan euskaltzañak bildu ziran: Azkue, 
maipuru, Kanpion - Urkijo - Eleizalde - Lakonbe - Lan- 
defetxe-Altube-Olabide-Intzagarai, urgazlerik batez.


