
(

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
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asmoak, bañan ikas-liburu euskaldunik ezduela-ta, 

Euskaltzaindiari abek eskatzen dizkio. Euskaltzain

diak liburu abek lortzea aretaz artzen du ta gai onfa- 

rako Oyereg i A ita gertu litzakela, Aita Intza’k 

aitortu du.

5. Aita Lhande’k Euskaltzaindiaren idazkiari ez 

ez dio erantzupenik oraiñarteraño eman. Oregatik, ez 

da gai onetzaz erabakirik artu.

6. Azkue jaunak dasa: Begoña’n eta Deusto’n 

izan dala, ofkoxe apaizak euskal-itz aldietara zala- 

tzeko, bañan alpefikakoa izan da ikustaldi ta izketa.

7. Ikasgu-zefenda dala-ta, Azpeiti, Eibar ta To- 

losa ’ ko apaizburuak berai dagokiena bidali dute. 

Donostia’koa Intzagarai’ek dakar.

8. Bahr jaunak bidali duen Schuchardt lana, 

beridatzi bear da Bilbo’n, ta Schuchardt berari igori 

bear zaio alako argibiderik jafi nai ote balio. Bahr’en 

itzulpena Urkijo jaunak ere ikusi ta aztertu dezake, ta 

nai dituen argibideak ezari.

9. Hugo Schuchardt deituko dan Saria, Euskal

tzaindiak poz-pozik oraingoz irasten du. Sari auxe, 

500 pesetakoa izango da urteroko. Schuchardt bizi 

dan bitartean beroni emango zaizkio 500 peseta oiek, 

bera da-ta noski, Euskeraren alde egindako lanaga- 

tik, sari ofen oso diñakoa.

Ostean, Euskal-lan beka edo ideko zerbaiterako, 

aukeratuko dira diru edo peseta oiek.

10. Ernauldt jaunaren idazkia Lakonbe euskal- 

tzañak irakufi du: Adresse de I ’Academie Bretonne 

a l'Academie basque. Poz-pozik entzun du Euskal-



tzaindiak. Idazki oren erantzupen-lana Lakonbe jaun 

berari egotzi zaio.

11. Belaustegigoitia’taf Perderika jaunak idatzi 

duen Lutelesíia aztertzeko bi euskaltzaiñ: Altube ta 

Eguskitza, Euskaltzaindiak aukeratu ditu.

12. Dafikafere-urgazlearen eskutitza irakufi da 

Euskaltzaindiari eskefak azalduaz.

13. Maipuru jaunak Txukunkeríak izentzat da-

kafen bere txosten bat irakufi du: Aita Soloefa-Dima’ 

ren lana gai-bide. Ta beste gai batzuek bigaramone- 

rako utzita, oiturazko otoitzez, batzaraldi au amai- 

tu da. <•
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Donosti’n, Gipuzkoa’ko Aldundi-Jauregian, 1922’
ko A zaroa’ren 28’an.

Eleizalde euskaltzañaren osasun opazko meza 

entzun da.

Azkue jauna maipuru dala, aufeko agirían izen- 

datzen dirán euskaltzaiñ berak datoz eta urgazletatik 

Nazario Oleaga jauna.

1. Azkue jaunak Euskal-atzizki lan edefa luza- 

roan irakufi du.

2. Napafoa’ko Aldundiari idatzi bear zaio: orain 

berak mendi ta baso zain jafi nai dituen mikeletiak, 

euskaldunak al izatez, izan ditezela.

Ta beste gairik izan ez da, otoitzez amaitu da 

batzafaldi au.


