
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
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joan ofduko, erdi amaitu izango dalako. Euskaltzain- 
dia’k, Paris’en oraingoz jafaitu dezala, erabaki du.

3. Maipuru jaunak «Diccionario de la Rima» egi- 
teko lana Elgezabal jaunari egofzi diyola, dasa. Eus- 
kaltzaindia’k ontzat eman du.

4. Donosti’ko Udala’ri 1.500 peseta sorozpidetzat 
eskatzea, on lifzakela, Azkue jaunak diyo. Beori da 
Euskaltzaindia’ren naya; ta ontakiko aufe-lanak egi- 
teko Intzagarai afetaratzen da. Bilbo’ko Udala’ri es- 
kari bera egin beaf zayo. Napafo’ko Aldundiya’ri 
befdin.

5. Aldundiai eskatu beaf zaye, berak eren ide- 
koai idazten diyenean, euskera erabili dezatela, ta 
euskera bakaf ez izanik, erdera ta euskera; baldin 
oftarako gebendurik ez bazaye. 1

6. «Junta de Gobierno de Juventud Vasca de 
Baracaldo»’k zenbait idazti Euskaltzaindia’ri eskatzen 
dizkiyo; ta onek bere Aldizkingi Euskera'ren orain af- 
teko iru zenbakiyak igoftzea, erabaki du.

7. Donosti’ko «Pueblo Vasco»’k ilero bein eus- 
kerazko ofialde bat afgitaratu nai Iuke, ta Euskal- 
tzaindia’k astero bi aldiz bidaltzen dizkiyon idazkiñoak 
ofialde oftarako gofde nai lituke. Erantzun beaf zayo, 
astero-asteroko idazkiñoak argitaratzeko, ta ileroko 
ofialderako befi beriyak bidaliko zaizkiyola.

8. «Editorial Vasca»’k gure Euskera argitaratze
ko eskatzen duen saria, maipuruak adierazi du. 
Euskaltzañai on iritxirik, Editorial Vasca aureran- 
tzean Euskera ren iraflea izango da.



9. Jesus’en Lagundi’ko aita Joakin Azpiazu jauna 
Euskalízaindia’k Euskera'ren zuzendari izendatu du, 
aita Lande’ren ordez.

10. Maipuruak bere lan edefa Afijos Vascos ira
kufi du.

Ta besterik ez da, oiturazko otoitzaz, amai eman 
zayo batzaf aldi oni.
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Donosti’n, Aldundi - Jauregi’an, 1921’ko Lotazi-

la ’rcn 29’an.

Batzafaldia, oizko otoitzaz asi-ta, egin dute Ieroz 
datozen euskaltzaiñ jaun abek: Azkue, maipuru, Elei
zalde - Kanpion - Urkijo - Lakonbe - Landefetxe - Intza 
Olabide - Eguskitza - Altube ta Intzagarai, urgazlerik 
batez.

1. Olabide jaunak Oiputx-aditza’ren lan edefa 
irakufi du. Maipuru jaunak oaf batzuek egin dizkiyo, 
ía lan orixe,- ondo azteftu ondoren, Euskera’n argita- 
ratzea, erabaki da.

2. Bartzelona’ko Griera jaunaren eskutiíz batek 
diyo: Aita Polikarpo gure bekadunaren aldez Jud ta 
Gocha irakasle ospetsuei idatzi diyela. Aita Polikar- 
po’ri esan beaf zayo: Zurich ko ikastaroa oraindik 
asten ez dalako, inguruko konbentu batean bitafte 
egin dezakela.

3. Griera jauna beronek, gure Euskera ta Bulle-


