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euskaltzañak. Olabide jaunari egotzi zaio aure-erispi- 

de bat. Lekuona jaunak bilatu dezazkike lankide onak 

Gazteiz’ko Apaiz-Ikastetxean. Blazy jaunak Bidasoa- 

tik aruzko euskal-alderdian.

6. Nazario Oleaga jaunak, Bizkai’ko Asociación 

de Padres de Familia 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 ipuzkoa’ko Aldundi-Jauregian, 1923’

ko Ilbelíza’ren 25’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.
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3. Aita Bonabentura Oyeregi’ren eskabidca dator: 

euskal mutil ta neskatilantzaf argitaratu Iiteken aldiz- 

kari irudidunez. Euskaltzaindiak eskabide au azter- 

tzeko batzorde bat izendatu du, bigarko batzafaldian 

bere fxostena irakurtzeko aginduz. Batzorde au Egus

kitza, aita Intza eta Intzagarai ek osatuko dute.

4. Kanpion jaunak Iruña’ko euskal-ikasgoen be- 

ria dakar. Ikastaro ontan ikasle asko bildu omen dira* 

Izena eman dutenak 200 ta oietatik 101 irakasle-ikas- 

tetxekoak (normalistas). Arantzadi jaunak, ikasgoen 

befi berariz Euskaltzaindiari emango dio. Kanpion 

jaunak dasana, oso atsegiñez Euskaltzaindiak en

tzun du.

5. Eguskitza’ren eskabidez Euskaltzaindiak era

baki du: ez dala, auferuntzean, Euskaltzaindira dato- 

zen euskal-lanetarako aukera ditezken azterkarien ize

nak argitaratu bear.

6. Zentzunez... bildutako itzen azterketan, eus- 

kaltzain bakoitzak, bere efian, ala esafen dan izpean, 

mafatxo bat jafi dezake, ta gañera, berak dakien itz 

befen bat erantzi.

7. Eguskitza jaunak dasa: Menendez-Pidal’en 

idazti bat aztertu duela (agindu zitzaionez) eta ofetzaz 

ezer esatekorik ez daukala.

8. XVI ta XVII-gafen mendeko liburuen aditz-joke- 

rak euskaltzañak bilduta dauzkate. Bañan, oraindik 

ere on litzake, bildu dirán piloetan, euskaltzañen oar 

eta adibideak ezartzea.

9. Lengo batzafaldian erabaki zanez, A. Olabi- 

de’k txosten bat irakufi du, adierazorik: zer gai, zer
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bidé ía zer faju arfu litezken Euskal-Iztegi Aundiari 

buru emateko. Txosten auxe, beste beraz bezela, argi 

ta ederki egiña dago. Berak erakusten du, lankideak, 

arazo ontan, begi-aure euki bear duten araudia; ta 

lanbide ontarako, Gernika’n beren izenak eman zituz- 

ten euskaltzaleak, orain ukorik egingo dutenik, Eus

kaltzaindiak ez du usté.

Txosten au, iru euskalkiz idatzia, azalduko da ta 

Euskaleriko bazter eskufuenetan ere safarazoko da, 

alderdi guzitako euskal-aberastasunak Iztegi aundian 

bil fa ezari ditezen.

10. Gernika’ko Batzafetik Euskaltzaindiari da- 

gokion zeregin-zerenda Eusko-Ikaskuntzak bidali dio. 

Zerenda ofen ondorengo erabakiak abetxek dira:

a) Euskaltzaindiak dasa: etzala Gernika’n euskal- 

otoitz-aldi bakar bat irasteko asmorik artu.

b) Euskal-ikasbideak afeztutzeko, fonografoen 

bitartekotza ipiñiko da, al dan era ta egitez.

d) Gotzai jaunen erakusbideak euskeraz argita- 

ratzeko lana, Euskaltzaindiak ez du beñere bere es- 

kutik utziko; bañan beste arazo batzuek aufetik egin 

bear dira Tedeschini Nuntzio jaunaren bidez.

e) Notariuak Euskalefian euskaldunak izan dite- 

zeneko gogoa, Euskaltzaindian aspaldikoa da. Kata- 

luña’ko Elezaindiari, beronek bere Notariuakin zer 

egin duen galdetuko dio.

g) Euskal-AIdundiai eskatuko zaie, ormetan dau

den efi-izenak, Euskaltzaindiaren idazkeraz idatzi di- 

tzatela ta erderazko izena duten efietan, erderazko au, 

euskerazkoen ufe jafi diteke bi mafaren erdian.

k) Gipuzkoa’ko Aldundiari eskatuko zaio bere- 

ziz: efi ta efi-saferetan jafi bear dituen idazkitxoak 

•euskeraz jafi ditzala, Bizkaya’n bezela.



1) Udalai ere eskatuko zaie: basetxetako euskal 

-izenak eusteko.

t i .  Maipuruak Afijos vascos bere lan edefa ira

kufi du. Ta beste erizkizun batzuk bigaramonerako 

utzi-ta, otoitzez amaitu da batzafaldi au.
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Donosti’n, G ipuzkoa’ko Aldundi-jauregian, 1923’

ko Ilbeltza’ren 26’an.

Len aipatu dirán euskaltzaiñ jaunak batzafaldira 

datoz. Azkue maipuruak oiturazko otoitza egin du.

1. Aufeko batzafaldian izendatu dan balzordeak 

auxe daxa: Aita Oyeregi’ren asmoak ezin auferatu 

ditezkela, oraingoz beintzat. Euskal-Gurasoen Bal- 

tzua osatzen danean, asmo oiek egibide geyago izan 

dezakete ta orduarte gai onen erabakia laga da.

2.* Urte ontan, 1923 gafenean, Euskaltzaindiari 

dagokio Euskalegunak gertu ta eragitea. Euskaiegun 

abek Napafoan izango dirala erabaki da, bañan orain

dik ez da efirik autu. Ufengo batzafaldian aukeratuko 

da ta euskalegunefan zer egin ditekenen aburua eus- 

kaltzain bakoitzak bekar.

3. Azkue jaunak bere lana Afijos vascos irakufi 

du ta baitare irakurtzez amaitu. Irakufi duen txanda 

guzitan, euskaltzañak zeritzazkiten oafak egin diz- 

kiofe ta egoki ziranak egileak bere lanean ezafi ere 

bai. Euskaltzaindiaren lengo aburuz E u s k e r a  aldiz- 

karian lan eder au azalduko zan, bañan luze-xamafa


