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jauna lankide zaiolarik fa Aita Iraitzoz fa Gerhard 

Bahr, Naparoa’ko lanak bukatzekotan, Bidasoatik 

aruzko erizkizundian ere afeta bifez.

7. Euskalfzaindiak Atlas baf erosteko eskubidea, 

Urkixo jaunari eman dio.

8. Galdakano’ko Olak urgazfen difuen ikasgo- 

etan, ez euskeraz erakutsi, ez euskeraz ezer egiten ez 

da. Ango Nagusiari idatzi bear zaio, euskeraren alde 

zerbait egiteko otoietan.

9. Begoña ta Deusto’ko Apaiz buruai aren egin 

bear zaie, igandetako seietako Mezetan bederik, eus

kerazko itzadiak egin ditezela, ta beste gai batzuek 

bigaramonerako utzi-fa, araudi otoitzat amaiíu da 

batzafaldi auxe.

Donosti’n, Gipuzkoa’ko A ld u n d i-J a u r e g ia n , 
1922’ko Urila ren 27’an.
1. Azkue jauna maipuru dalarik, aureko agirían 

izendatzen diran euskaltzaiñ jaunak batzafaldira da- 

toz, ta oni, oifurazko otoitzaz, asipena eman zaio.

2. Altube jaunak bere lan bat dakar. Azkue fa 

Eguskitza jaunak, aditz-aufetik etofi oí diran, bai eta 

ez-ekiko fxosfenak len idatzi ziíuzfen. Eguskitza jaun- 

arenari Altube’k oarpide batzuek egin nai dizkio, ta 

orixe da beronen lanaren gaia. Irakufi du ta Eguski

tza jaunak erantzun dio.

3. Batzafaldi ontako V-gaf.en erizkizunak auxe 

dio : «Gure eskariari erantzun eztien apaizburuai (be-
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ren Bereter-burugoan dagozan ikasgu-zerenda eska- 

tuz) befiz idatzi.»

Orain arte erantzun dute : A fasate , Gernika, 

Ondafoa, Bermeo, Durango, Bergara ta Mungiak.

Euskaltzaindiak gañerakoai befiz idaztea eraba

ki du.

4. Vlll -gafen erizkizunak dasa: «Erizkizundia guz- 

íiz batu baño len Fonetikaz erabaki batzuk ar ote 

diízazkegun; adibidez: beso+a, etxe-f-a, gofi+a, 

gona+a, esku+a».

Ez da onetzaz ezer erabaki: ufengo baterako 

laga da.

5. IX-gafen erizkizunak Ernauldt-en lana du gai. 

«Adresse de l ’A cadem ie Bretonne a l ’Academia 

basque».

Lan au, Euskera gure aldizkarian argitaratuko 

da. Lakonbe jaunak erantzupide bat ekafi dezake.

6. Aita Lhande-ren euskaltzafiaren idazki bat 

Maipuru jaunak irakufi du. Nai luke Aita Lhande’k

, Bidasoatik aruzko euskaltzaiñ ta urgazle jaunak alde 

aietan bildu ta batzar artako erizpideak gero Euskal

tzaindiaren Batzar nagusitara ekafi. Euskaltzaindiak 

Bidasoatik aruzko euskaltzaiñ ta urgazleen biltzako 

eskubidea ezin uka dezake. Auxe euskaltzaiñ guztiak, 

abo batez, aitortu dute. Aita Lhande’ren idazkia ondo 

aztertu da ta Euskaltzaindiak auxe erabaki du:

Aita Lhande’k, ufengo batzafaldirako, bere asmo 

ta naiaren idazki zeatzagoa bekar ta orduan, asti 

geyagoz, erabaki oso bat artu Iiteke.

7. Dogson jauna il dala- ta, Euskaltzaindiak 

beraren sendiari atsekabea azaldu bezaio.
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8. Aita Lezo’ren iízaldiak aztertzeko lana In- 

tzagarai’ek artu beza; ta beste gairik izan ez-ta oitu- 

razko otoitzaz amaitu da batzafaldi au.
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Donosti’n, Gipuzkoa ko Aldundi-Jauregian, 1922’
ko A zaroa’ren 27’an.

Azkue jauna maipuru dala euskaltzaiñ abek batu 

dira: Kanpion, Urkixo, Lakonbe, Landereíxe, Intza, 

Altube, Olabide ta Intzagarai. Urgazlerik batez.

1. Araudi-otoitzez asipena eman zaio batzafal- 

diari ta Euskaltzaindiak gogo onez entzun du auxe: 

Napafoa’ko Aldundiak 3.000 peseta urteko emango 

dizkio Iruña’ko Apaiz-Ikastetxeko euskal-irakasleari. 

Auxe eskatzea erabaki zan aufeko batzafaldi batean 

eta lortu da.

2. Eleizalde euskaltzaiñ argia oraindik gaxorik 

dago. Bere osa^un-alde. Euskaltzaindiak meza bat 

ateraziko du Donostiko Jesusen Lagundi-elizan, bigar 

bederatzietan ta euskaltzañak meza ortan izango dira.

3. Bahr urgazle jaunak Alemanitik dasa: Euskal

tzaindiak bidali dizkion 200 pesetak artu dituela. Es- 

kefak azaltzen ditu ta datozen udara-opofetan, Eus

kaltzaindiak agindu lizazkioken lane tarako  gertu 

izango da.

4. Euskaltzainburuak adierazi du: Galdakano’ko 

Ola - nagusiko Jabearekin itz egin duela, angoxe 

ikastoletan euskeraren alde zerbait egin dedin. Ola- 

nagusi ’ ko jabeak on deritzazki Euskaltzaindiaren


