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Donosíi ’ n Gipuzkoa ’ ko Aldundi - Jauregian,

1922’ ko Joraiía ’ ren 27 ’ an.

Leroan izendatzen dirán euskaltzaiñ jaunak batzaf
aldian bildu dira: Azkue, maipuru, Eleizalde, Kan
pion, Lakonbe, Landefetxe, Intza, Altube, Eguskitza, 
Olabide, Intzagarai; ufgazlerik batez.

1. Jaur sailok erabaki ta Euskaltzaindia’k onetsi 
dituenak, abetxek dira. a) Aita Afiandiaga’k aurkestu 
duen Geometría ez da onetsi. Intzagarai’n biíarfez 
lan orixe Euskaltzaindia’n ageftu zan ezkero, euskal- 
tzain onek Aita Ariandiaga’ri erabaki auxe gaztigatu 
bezayo. b) Lekaroz’ko Aita Etxalaf urgazle jaunak 
Erizkizundi Irukoitzari dagozkiyon lanak bidali ditu. 
Aita beronek dasa, datof.en udara-aldean lan oyek 
befiztuko dituela, ta Iengo lan ta eskeintza onefxega- 
tik, berari eskefaldiak ageftu beaf zaizkiyo. d) Aureko 
batzafaldiyaren erabakiz, Euskalefi’ko apaizburu edo 
Arciprestes^ beren bafutiko ikasgoen zefenda eskatu 
zitzayen. Afasate - Gefnika - Ondaroa ta Befmeo’koak 
erantzun dute, ía auxe izpafingietan azaldu beaf da, 
besfe Arcipreste jaunak, orain afte erantzun ez dute
nak, ikusi dezaten.

2. Iker-sailarzn aburuz ía Euskalízaindia’k oneísi- 
ta, aureranízean efderazko polígono esateko euskeraz 
eftz erabili bedi, ía edro esaíeko befiz egal. Elgeza- 
bal urgazle jaunak Diccionario de la Rima egiíeko 
afdura beregain afíu du.

5. Napafoa ’ ko Aldundi ’ ak Euskalízaindia ’ ri
3.000 peseta sorozpidetzat emango dizkiyo. Beri 
auxe euskaltzañak pozik entzun dute.



4. Eusko - Ikaskunfza'k Euskaleri’ko Mapa bere 
ardurapean darabilki. Mapa oren eri, mendi, ibai ta 
abaren izenak artez ipintzeko, Euskaltzaindia arerafu 
zan. Lan auxe onela záfitu liteke: Bizkaik’ko euskaltza- 
ñak Bizkai’ko ta Araba’ko zatiak arteztuko dituzte; 
Gipuzkoa’koa, Olabide ta Intzagarai’k; Naparoa’koa, 
Kanpion ta Iníza jaunak. Eri baten izena bi eraz da- 
torenean; bat idazten daña, bestea befiz efiak abofan 
darabilkiena; esate baterako, Lemona Lemua - Zes- 
tona Zestua - Afona Afua, Mapa oftan euskatzañak 
idazten daña bakafa jafi bezate, ez efiak abofan 
darabilkien ori.

5. Erikizundi Irukoitzavzn auferapenerako auxe 
on litzakela deritza: Efi nagusitan, beftara euskaldu
nak biltzen dirán egunetan, bafeko ta besteko gizonak 
deifu, fa oyefaz Irukoitzako ufsunak bete, ofefarako 
euskaldun-gizon oyek zerbaitez sariturik. 10 edo 20 
pesetaz.

6. Olabide jaunak bere lan edef bat irakufi du. 
Lan auxe lengo batzafaldian egotzi zifzayon. Aditz- 
jokeaxzn bildegi-aufetik joan beaf duen lana da; adi- 
bide-idazki bezela.

Ta besfe gai batzuek bigaramonerako utzi-ta, oiz- 
ko ofoifzez, amai eman zayo batzafaldi oni.
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Donosíi’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko Joraiía’ 

ren 28’an.

Len aipatu dirán euskaltzaiñ berak batzafaldian 
bildu dira: Azkue jauna maipuru.

1. Euskal-aditz-jokerak biltzeko, ingitxo batzuek


