
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



malako lrakurtzaidaztiXzaz txosten bat nai luke, ta 
txosten au, Eleizalde jaunak Epaileko batzaraldirako 
ekariko du.

Jaursaiiaren erabaki abek onetsi ditu Euskal
tzaindiak.

2. Euskaltzañak, Euskal-idazti-izparingi, - aldiz- 
ki’en idazpuru-laburpenak egiten gogoz jardun dute, 
ta sail aundi bat egin-da gero, erabaki da, Urkijo 
jaunak oso-osoro egin dezakela lan auxe, ta batzaral- 
di ontan oretzaz asmatu dirán txartelak beroni eman 
zaizkiyo.

3. Ulhenbeck jaunaren idazki bat maipuruak ira
kuri du. Jakintsu onek diyo, beretzat zorion aundiya 
ditekela euskaltzaleen artean Gernika’n izatea: gogo 
betez artzen duela bere bizkar Euskaltzaindia’k jari 
duen lana, ta bera ezin etori balitz, gaxotasunak utzi 
ez-da, lana ala prantzezkeraz ala españeraz bidaliko 
duela. Lanaren gaya auxe da: Aglutinación y flexión.

4. Azkue jaunak bere lan eder, afijos vascos 
irakurtzen jardun du.

Ta beste gayak bigaramoneko batzaraldirako la- 
ga-ta, amai eman zayo oni.

Bilbo’n, Euskaltzaindia’rcn bein-bcineko etxean, 

1922’ko O ísaía’ren 24’an.

Euskaltzaiñak; goyan aipatu diranak eta Kanpion 
jauna: Urgazletatik: Nazario Oleaga. Batzaraldiari 
asipena eman zayo, betiko'otoitzaz. Azkue maipuru.


