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22’an.

Euskalfzaindia batzafaldian bildu zan, ta ageftu 
ziran euskaltzañak, abetxek dira: Azkue, maipuru, 
Eleizalde, Kanpion, Lakonbe, Landefetxe, Intza, 
Eguskitza, Olabide, Altube, Intzagarai, urgazlerik 
batez.

1. Uriolabeitia’taf Amantzi jaunak agertzen duen 
gai bati erantzuteko, Euskaltzaindi’ak Eleizalde jauna
ren txosten bat nai luke.

2. Euskal-laterazko izkinde edo gramatika idaz- 
tea Aita Ormaetxea urgazle jaunari Euskaltzaindia’k 
egotzi ziyon. Urgazle jaun onek Euskaltzaindia’ren 
asmoa aufera eraman nai luke, bañan auften astirik 
ez dauka. Ufengo ufterako agintzen diyo. Poz-pozik 
entzun da auxe.

3. Eusko-Ikaskuntza’ren Euskalefi’ko mapa Mon- 
taner jaunak Euskaltzaindia’ri bidali ziyon, efi, mendi, 
ibai, efeken izen-zefenda ondo-idatzia ote zegon jakin 
nairik, eta Euskaltzaindia’k azteftu ta befizteko esku- 
bidez. Euskaltzañak deritzate, lan au luzarokoa dala; 
bañan Gernika’n mapa ori aurkestu nai dalako, Eus
kaltzaindia’k Montaner jaunari oraingoz emango diz- 
kiyo efi-mendi ta ibai nagusiyen izenak, la guziko 
lana, befa geyago aftu-ta, geroago bidaliko diyo.

4. Gefnika’ko Euskal - Batzafean, Euskaltzain
dia’ren araberaz egin beaf dirán mutil ta nexka kox- 
koren aztefketan, iru mala izango dira:

1.a Mala: lrakurtza ta idazkuntza, ta mail ontako



sariyak abefxek: 1.° 25 peseta, 2.° 15 peseta, 3.° 10 
peseta.

2.a Mala: Lutelestiya ta Kristau-Ikasbidea; sariak:
1.° 40 peseta, 2.° 25, 3.° 15.

5.a Mala: Zenbakiztiya; sariyak: 1.° 50 peseta,
2.° 35, 3.° 25.

5. Aita Intzak dasa, Iruña’ko apaiz - ikastetxeko 
buruak euskerazko ikastola jari nai duela, Gotzai 
jaunak oretarako aukeratu duen-apaiz-irakasle baten 
ardurapean ipiñirik. Euskaltzaindia’ri galdetzen diyo: 
zorozpiderik ikastola oni eman lezayoken Euskal- 
tzaindi berak. Onek erantzun diyo, gutxinaz 500 pe
seta zorozpidetzat emango duela.

6. Azkue Euskaltzainburu jaunak euskal-atzizki- 
en irakuftza jaraitu du.

Ta besfe gai batzuek bigaramonerako utzi - ta, 
araudi-otoitzez amai eman zayo batzaraldi oni.
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Batzaraldi ontan bildu dirán euskaltzaiñak abek 
dira: Azkue, maipuru, Eleizalde, Kanpion, Lakonbe, 
Landeretxe, Intza, Eguskiíza, Olabide, Intzagarai, ta 
urgazletatik Belaustegigoitia Pefderika jauna.

1. Gondra Sendalari jaunaren íxosfen bat irakufi 
da. Euskera - batasuna gai dakaf. Euskaltzaindia’k 
onetazko txostenak bildu-ta dauzka, ta liburutxo ba
tean afgitaratuak. Ofetxegatik, ezin ezer esan ta era
baki dezake, gai onetxen bideak amaitu diralako.


