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B ilbo ’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1922’ko Lotaziía’ren 29’an.
Azkue maipuru dala, batzafaldi ontara, euskaltzain abek datoz: Eguskitza, Olabide, Landefetxe,
Altube, Intza, Laconbe ta Intzagarai eta urgazletatik
Nazario Oleagá jauna.
Oiturazko otoitza egin-da.
1. Maipuru jaunak Eleizalde euskaltzaiñ argia,
bere gaxoaldian, ñola dagon agertu du. Atsekabez
entzunik auferapenik azaltzen ez dala, Euskaltzain
diak ikefaldi bat gaxoari egitea, erabaki du, bere
izenean Olabide ta Intza gaxo-gelan agefturik.
2. Intzagarai’ek eskatu dio Escuelas Cristianas
deitzen dan Baltzu-Nagusiari, Bruño jaunaren ikas
-liburuak euskerara itzultzeko baimena.
3. Irakufi da Bahr jaunaren lan zati bat: Baskischen Studien Schuchardt jaunaren idazkiaren erdal
-itzulpena. Oraindikako ofiaz adibiderik ez dago ta
ofi geiago datozenez, orduntxe egingo da lan onen
egiazko azterketa
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4. Azkue jaunak egindako lan bat, Euskalfzaindiari berofek dakarkio: Zentzunez eta am abi ataletan
alkartu ta bilduriko euskal itzak izentzat du.
5. Befiz ere erabaki da: Euskal-Iztegi Aundiaren
lanak astea. Arlo onetzaz Eguskitza jaunak dio,
euskaltzañak, bakoitzak bere eri inguruetan, bilatu
bear lituztekela ontarako Iankideak, euskaltzaiñ bera
arazo onen buru izanik. Baiezkoa eman diote beste
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euskaltzañak. Olabide jaunari egotzi zaio aure-erispide bat. Lekuona jaunak bilatu dezazkike lankide onak
Gazteiz’ko Apaiz-Ikastetxean. Blazy jaunak Bidasoatik aruzko euskal-alderdian.
6. Nazario Oleaga jaunak, Bizkai’ko Asociación
de Padres de Fam ilia para la defensa del Euskera
baltzuaren arduradun danez, berorek izango duen
«raudia irakuri du. Euskaltzaindiak, pozik entzun
ostean, onetsi du.
7.

Ostir Kari izkuntzalari jakintsuak Euskaltzain-

diari idatzi dio euskal-izkuntzaren liburu eske. Azkue
jaunaren iztegi aundia bidaliko zaio.
Ta beste gairik izan ez da, oiturazko otoitzez
amaitu da batzaraldi au.

Donosti’n, G ip u zk o a’ko Aldundi-Jauregian, 1923’
ko Ilbelíza’ren 2 5 ’an.
Azkue maipuru dala euskaltzaiñ abek dafoz: Kan
pion, Urkijo, Landeretxe, Lakonbe, Intza, Altube,
Eguskitza, Olabide ta Intzagarai; urgazlerik batez.
1.

Azkue jaunak, oiturazko otoitza egin-da, Elei

zalde lankide jakintsuaren gaxoaldi beria eman du,
esanik: osasun-aurebidea baduela. Euskaltzañak beri
auxe atsegiñez entzun dute ía, Jainkoari otoitz dagiote
lankide maitearen osasun-alde, eren artean laxter
ikusteko ustetan.
2.

Daranatz urgazleak bere ezkutitz batez dio: ez

duela oranindik artu Euskal-Guraso Ballzuen araudia.

