
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.



1. Erabaki da: aita Olabide’k ufengo batzafaldi- 
rako Giputx-aditzavzn lana ekafi dezala.

2. Altube jaunak «Erizkizundi Irukoitza»’ri eras- 
kin abek jafi nai lizkiyoke: a) aflo onfarako lankideak 
berialaxe izendatu: b) Gotzai jaunak Ian-asia'di auxe 
onetsi dezala, apaiz jaunai zefbait bultzabide esanik:
d) Udal ta Aldundi’ak lan-onfarako bereziz afdurazi:
e) izpafingiyai eren laguntza eskatu: g) gaxo ta^agu- 
re-etxetan ere nof edo nof jafi, lan orixe ango euskal
dun aftean zuzendu dezakena: i) Seminariotan galde
tu, zein izan ditezken, ikasle aftean, ofetarako langile 
jatofenak: k) Konbentuetan befdin: I) urgazleai galde
tu, zef auzo artu dezaketen lan ofi ekiteko, ta beaf 
bada, eren lanbideegatik zefbait ofdaindu: m) Eus- 
kaltzañak, beren aldefdietan, lan au, gogo aundiz, 
egin bezate.—Eraskin abek ontzat eman dira; bañan 
Gotzai jaunari bere laguntza eskatzea, alpefikakoa 
dala euskaltzaiñ batzuek esan-da, ofekiko eraskiña 
atera ta utsik gelditu da. Eleizalde jaunak, arazo onen 
lankide abek aipatu ditu: Otxandio n Juan José Lan- 
garika ta Andrés Iza. Gernika’n Julio Bareño. Duran- 
go n Aramendi ta Kosme Elgezabal. Lekeition Alejan
dro Baldes. Zornotza n Amantzi ta Zirilo Arzubiaga. 
Ubide’ n Felipe Abasolo. Urkiola’n José Garcia ta 
Benito Bizkafa. Elorion Juan Izufategi. Orozko’n 
Maxafbeitia. Ondaroa’n Juan Zubikarai. — Altube 
Jaunak Gefnika-aldeko 15 efitan izan ditezken lanki- 
deen izenak Euskaltzaindia’ri bidaliko dizkiyo. Olabi- 
dek Azpeiti ía Azkoiti ingurokoak. Intzagarai’k Irun’- 
dik Tolosa’rañokoak.

3. Aiía Lande’k España’ko mugazayakin darabil- 
kiyen jafdunari Euskalfzaindia’k ez diyo jaramonik
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egingo; euskaltzañak ordea, bakoifzakiko alpideak 
aita Lande’ren alde jari dezazkiteke.

4. Euskaltzañen laguntza itz-beriyen bilketarako 
eskatzen da, izfegiya oraindik ere osatzeko.

5. Ufiolabeitia urgazle jaunaren eskariyari Eus- 
kaltzaindia’k bidé eman lezayoke, euskal-olefki pila 
batzuek argitaratu, ta abek saltzaleai ufurik edo duan 
eman-da. Azkue jauna Bilbo’n egon-da soñulari ba- 
tzuekin, ta abek esan diyote, ezin ibiíi litezkela eritik- 
efi, asti edo íxango luzean Bilbo’tik ufun.

Ta beste erabakizun batzuek urengo egunerako 
utzi-ta, araudi-otoitzaz, batzafaldiari amai eman zayo.
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Donosti’n, Aldundi-Jauregian, 1921’ko Aziía’ren 

25’an.

Alkitan ixiri dira euskaltzaiñ jaun abek: Azkue, 
maipuru, Kanpion - Urkijo - Eleizalde - Lakonbe - Lan- 
deretxe-Altube-Olabide-Intzagarai, urgazlerik batez.

1. «La Tarde» deitzen dan Bilbo’ko izparingiyan 
Landeta jaunak euskal - ikastetxeen alde argitaratu 
duen lana, irakufi da; Euskaltzaindia’k entzun, ta 
atsegin aundia aftu du. Landeta jaunari zorionak 
ematea erabaki da, ta beronen lana bereziz berafgi- 
taratu, zabaldu, ta izparingitara bidali.

2. Apraiz bekadun jaunaren idazki bat irakufi da: 
Zurich’era ezin joan ditekela, diyo; ikastaroa, berau


