
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.



1. Menendez Pidal urgazle ¡aunaren eskufifz bat 
irakuri da. Gefnika’ko Congreso’rako gai eroso ba
tzuek agertzen ditu ta abetxek ondo aztertu ondoren, 
Euskaltzaindia’k derilza Gefnikako egunetako, Mapa 
izkeraketz bat egin beaf dala: ;o~jau aboskeraren al- 
dakuntzak azaldurik lenbizi; neban-nuen nun nuan 
aditzari dagozkiyonak ufen; ta erderazko mariposa 
zenbat itz-motaz ogutzen dan esanik azken.

5. Beste gai bat ere azteftu, ta Gefnika’rako 
autetsi da.

Auxe da gaya: Euskalki baten erabitze bakafaren 
beaftasuna, berauxe Euskalefi guziyan nagusitu dedin.

Gai auxe Congreso’ko egunetan itzaldi batez agef- 
tzeko ardura, Altube jaunari egotzi zayo, ta Urkijo 
jaunari egotzi zitzayon lanaren ordain Altube’n auxe 
izango da.

4. Antología de poetas vascos, egiteko arazoa 
lendik egotzi zitzayen Urkijo, Lekuona ta Intzagarai 
jaunai. Urkijo jaunak, berari dagokiyon zatia laster 
ekafiko duela dasa. Intzagarai’k gai oftan ori dala, 
daitof... Lekuona jaunari idatzi beaf zayo, egin due- 
naren galde. Euskaltzaindia’k, Garila’ren azkenerako 
lan onen gai guziyak bildurik nai lituke.

5. Xabier Ibafa jaunari zofionak agertu beaf zaiz- 
kiyo, Iraizoz’en itzaldiak, Iendabizi euskeraz egiten 
ditualako.

6. Aita Eusebio pranzezkotafak, berak zuzentzen 
duen ingitxo baten alde, laguntza nai Iuke. Lendik 
esana dauka Euskaltzaindia’k, onen laguntza loffze- 
ko, euskal ingitxo ofek, fa beste edozeñek ere, eraba-, 
kifako idazkera erabili beaf dutela.
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7. Apraiz bekaduna, Zurich’ko ikastároa oraindik 
asi ez dalako, Paris’en egon diteke.

8. Euskaltzaindia’k Gerhard ZJá'Aer jaunaren eus- 
kaltasuna ikusirik, gaste azkar oni zerbait diru ema- 
tea erabaki du, euskal-lanetan indar aundiz jardun 
dezan. Diru ori bidé, lan bat egotzi lekiyoke, ta Eus
kaltzaindia’ren gogokoa auxe litzake: Schuchardt'en- 
Baskische Sfudien españeratu. Oretarako etzayo 
Schuchardt egiíeari baimenik eskatu bear, edozeiñ 
itzultzerako emana dauka-ta.

9. Eskutitzak\ a) Zaratamo ’ ko apaiz jaunak: 
alegin dagiyela euskeraren alde. Zorionak azaldu 
bear zaizkiyo. b) Gabel jaunak Gernika’rako lana 
gogoz artzen du. d) Berdin Nabaro’Tomas’ek. e) 
Gernikako Agustinoen aita nagusiyak dasa; bere 
agintepeko Ikasgoan, ez dala euskeraren kalte ezer 
gauza txarik esan.

10. Euskal-idaztiyetan idoro ditezken adizkerak 
bear bezala jasotzeko, aureko batzaraldian alako 
ingitxo-eredu bat somatu zan, Eleizalde’rena berau. 
Ori bidé, bata ta bestien iritxiyak entzun dira; bañan 
onetxen azken erabakiya datoren ileko batzaraldieta- 
rako laga da.

Urengo batzaraldiyak Donosti’n, Epaila’ren 30’ 
ta 31’an.

Ta beste gairik ez da, otoitzaz amai eman zayo 
batzaraldi oni.
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