
ía euskera zuzperfzeko zerbaií entzungari egin beaf 
lifzakela. Euskaltzaindia’k ikefaldi bat araxe egin 
dezake; bañan ori gefta baño len, batzofde bat auke- 
ratzea on litzake, onetxek aufe-Ianak geftu ditzan. 
Batzofde onen buru Aita Intza bera izan bedi, ta 
Batzafkideak, Napafoa’n beftan, aukeratu bitza.

5. Kristau-ikasbidea, baztandafez ipintzeko lana 
Aita Intza beroni egotzi zayo.

4. Gefnika’ko Batzafaroan. Bizkai’ko auzo-ikas- 
tetxetako mutil eta neskatiletik bat edo bi, angoxe 
azterketara, etofi bitez.

5. Montanef jaunari bere mapa’vzn zatitxo bat, 
(batez ere, Jaizkibel eta bere inguruko baztef-izene- 
tan) ondo ipintzeko Intzagarai euskaltzañak lagundu 
bezayo.

6. Aita Soloeta-Dima’ren eskutitza irakufi da. 
Onetzaz euskaltzañak Iuzaro itz egin dute, bañan 
ufengo balzafaldirako erabakiya utzi da.

7. Euskal-atzizkia'ren lana maipuruak irakufi du.
Ta otoitzaz, amai eman zayo batzafaldi oni.

— 36 —

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

iía ’ren 27’an.

Aufeko Batzafaldian aipatzen dirán euskaltzaiñ 
berak bildu dira; Azkue, maipuru. Beronek egin ditu 
araudi-otoitzak, ta asiera eman zayo batzafaldi oni.

1. Aita Soloeta-Dima’ren eskutitzaz ostera ere lu-
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zaro itz egin da, ta auxe da erabakia: Aita Soloeta’ren 
lengo nayan, Euskaltzaindia gogotsu dago; Soloeta’ 
ren alde edo kaltez letozken idaztiyen epaile, Euskal
tzaindia izango litzake, ta egokiyen lerifxaken lanari, 
saria eman, bañan orain befi-befi azaltzen duen naya 
(Euskera batasunaz oben idatzi duen txosten egileari 
saria eman) Euskaltzaindia’k ezin aufera eraman 
Iezake.

2. Aditz-jokera'ren Bildegiak aurez eraman beaf 
duen arkibide - lana, datofen Agof’erako, amaiturik 
bego.

3. Aita Intza’k azteftu du Aita Lezo’ren lan bat. 
Aldeaufez aztefketa au egin-da, idazti befi ofek Eus
kaltzaindia’ren onespena azalean agertu dezan. Aita 
Intza’k diyonez, alako akets batzuek, lan oftan, afki- 
tzen dira noski; bañan abetzaz luze itz-egin ondoren, 
auxe erabaki da: Onespena eman, aita Intza’k egileari 
oafpen batzuek egin ezkeroz.

4. Bizkai’ko auzo - ikastetxetan Lutelesti’rik edo 
Geografia’rik ez ornen da. Euskaífzaindia’k ontan af- 
dura artu beza, Ienbailen izan dezaten.

5. Aita Polikarpo gure bekadunaren eskutitza 
maipuru jaunak irakufi du. Euskaltzañak gogoz en-

. tzun dute.
6. Maipuru beronek bere lan edefa (Euskal- 

atzizkiak) irakufi du.
Ta besterik izan ez da, oiturazko oíoifzez batza

faldi au amaitu da.


