
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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Donosti’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko Oriía’ren

23’an.

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.



2. Apraiz bekadun jaunaren eskutitz eta Iantxo 
batzuek Euskaltzaindia’k irakuri ditu, ta onen eraba- 
kitza gerorako laga da.

2. Bilbo’ko Cultura Vasca’k Euskaltzaindia’ri 
ipui - batzaldi baterako eskubideak eman zizkiyon. 
Ipui batzuek saritu ziran, ta bat, Jauregi taf Koldobi- 
ka’rena oraintxen afgitaratu da, utsunez ta aketzez 
josi-josi-ta. Ainbeste utzunekin daíoren liburuíxoa 
Euskaltzaindia’k ezin onetsi lezake, ta zabalkunde- 
biderik ez diyo iñolaz eman nai. Oretxegatik, orain- 
goxeko erabakiz, liburu ori irakuftza bidetik ayenatu 
nai du.

4. Daranafz urgazle jaunaren eskutitzari erantzun 
beaf zayo; Bidaso’tik aruzko idazle, izpafingi ía aldiz- 
kariak, Euskaltzaindia’ren idazkera artzen ez badute, 
ez dutela beronen Iaguntzarik izango.

5. SaroThandy urgazle jaunak, Ohienart’en iz- 
kinde edo gramatikatzaz Gefnika’n itzaldi bat egingo 
duela dasa. Poz-pozik bayetz Euskaltzaindia’k eran
tzun lizayoke.

6. Durango - Befgara ta Mungia’ko apaizburu 
edo Arcipresteak, beren barutiyetan dirán ikasguen 
izen-zefenda bidali dute, ta Euskaltzaindia’ren eskefal- 
diyak agertu bekizkiye.

7. Aita Lezo’k Euskaltzaindia’ri ipuin-xorta bat, 
azterketarako, bidaltzen diyo. Ezef erabaki baño len, 
Aita Intza’k ofetzaz txosten bat bekaf.

8. Durango’ko idazti-batzaldian saritu ziran idaz- 
tiyak azteftzeko lana Aita Olabideri egotzi zayo, 
ostean argitaratu ditezen.

9. Aita Olabide, Lakonbe ta Altube, aditz-joke-
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ra’ren idazki-aurena egiteko, lendik aukeratu-ta daude, 
ta lan ori len bailen amaitzeko bidé ta kemen egin 
bear dira.

10. Azkue jaunak Euskal-atzizkiak irakuri ditu.
Ta beste gairik izan ez ta, araudi otoitzez amaitu 

da batzafaldi auxe ere.

Donosti’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko Garagar-

ila’ren 26’an.

lleroko batzafaldian bildu diran euskaltzañak, abek 
izan dira: Azkue, maipuru, Kanpion, Urkijo, Lakonbe, 
Landeretxe, Intza, Altube, Eguskitza, Olabide, Intza- 
garai, ufgazlerik batez.

Araudi-otoitzez batzafaldia asi da.
1. Aita Intza’k, Iruña’ko Apaiz-ikastetxea’n euske

razko ikastaroa jaftzera dijoazela, diyo. Lendik Eus
kaltzaindia’k erabaki-ta dauka 500 peseta ematea, 
ikastaro oni laguntzeko. Irakaslea aukeratu-ta dago. 
Afayoz’en dagon apeza da: Esteban Irañeta jauna. 
Jaun onek ofdea ikasle izatekotan, bizipide on bat 
utzi beaf du, ta ufiyago bizi. Aita Intza’k Euskaltzain
dia’ri galdetzen diyo: 500 peseten ofdez, 1.000 eman 
ote dezazkiken. Euskaltzaindia’ren erabakia: Napafo’ 
ko Aldundia’k agindurik dauzkayon 3.000 peseta 
eskuratu laxtef, Euskaltzaindia’k gogoz emango ditu
1.000 peseta, lruña’ko euskera-ikastolarako.

2. Aita Intza beronek, naigabez beterik azaltzen 
du, zenbat eta zenbat euskera galtzen dijoan Efoibaf, 
Esteribaf, Artzeibaf ta beste Napafoa’ko efki askotan,


