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Donosíi’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko Ilbeltza’

ren 27’an.

Aurez aipatu dirán Euskaltzaiñ berak bildu dira; 
ufgazlerik batez. Azkue jauna maipuru.

1. Euskaltzaindia’ri Gernikako Congreso Vasco n 
dagozkiyon lanen atontza:

a) Schuchardt, ta Uhlenbeck, ta Menendez Pidal’i 
itzaldi-nagusiyetarako deitukozaye. Lenengoa etoriko 
ote dan zalantzan egon ezin ditekelako, Euskaltzain
dia’k Urtel-jaunari itzaldi nagusi bat egotziko diyo. 
b) Ikasbidetako lanak onela egotzi dira: Fonética 
vasca Navarro-Tomas jaunari. Fonética gramatical 
Gavel jaunari. Semántica Euskaltzainburuari. Litera
tura vasca antigua y  moderna Urkijo jaunari. Topo
nomástica (histórica) Kanpion jaunari ta Verbo sinté
tico vasco Albert León jaunari. d) Sesiones deritzan 
taldeko batzofdeburu euskaltzainbat izango da. Talde 
ontako gayak: Enseñanza dei Euskera.—Enseñanza 
en Euskera.—Fomento del Euskera en las clases 
cultas.—E l gran diccionario euskérico.—E l Euske
ra y  la Iglesia.—E l Euskera y el Estado.

Gauftandik, talde ontako lanak aftu ditezke. Eus- 
ko-Ikaskuntza’va, Donosti’ra, bidali beaf dira.

2. Euskaltzainburuak afijos vascos-zn irakuftza 
jafaitu du.

3. Euskaltzainburu berak dasa, Triangulación 
deBizkaya deitzen dan lana, angoxe Aldundia’k esku- 
aftean dakarela, ta Aldundi’koak Euskaltzaindia’ren 
laguntza eskatzen dutela. Onek, gogo aundiz, lagun



egingo du; bañan lan oyen gayak osorik oraindik ez 
daudelako, Jorailerako Iaga da oneíxen ardura.

4. Aita Zabala-Arana’k bere Edesti Doñea Eus- 
kalízaindia’ri agertu diyo, aleíxo batzuek artzeko aren 
egiñik. Apaiz jaun langile oni bere lanari dagokiyon 
saritxo bat lendik Euskaltzaindia’k eman diyo, ta ez 
du, besterik eman beaf diyonik, uste. Auxe bidé dala, 
Euskaltzaindia’k erabaki du: auferantzean beronen- 
gandik saria nai duten lanak, irarkolara baño len, 
berak ikusi ía azteftu nai liíuzke.

Ta besíe gairik ez izanik, ofoitzaz, amai eman zayo 
batzafaldi oni.
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Bilbo’n, Euskaltzaindia’ren bein-beineko etxean,

1922’ko Otsaía’ren 23’an.

Baízafaldian bildu ziran, emenfxe aipafzen dirán 
euskalfzain jaunak: Azkue, maipuru, Eleizalde, Urki- 
jo, Lakonbe, Landefefxe, Infza, Alfube, Eguskiíza, 
Olabide, Inízagarai ía Nazario Oleaga, ufgazlea.

1. Jaur-sailak erabaki abek dakafzki: a) Irakur- 
ízen ikasteko. lenengo malako liburutxo baf azalfzea, 
Eleizalde jaunaren afdurapean uízi da. b) Lekuona 
jaunari befiro idaízi beaf zayo, bidali dezala lenbailen 
Durango’ko idaz-lanen bere aburua. d) Eleizalde jau
nak Euskalfzaindia’ri ekariko diyo bere Zenbakiztia, 
onetzaz zef egin beaf dan erabaki bat aftzeko. e) Aiía 
Ariandiaga’ren Geometría, Olabide ta Eguskiíza jau
nak azíefíu bezaíe. g) Eusko-Ikaskunfza’k lenengo


