
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



fa mamitsua dalako Iiburu berezi balean guzia, sail 

batez, argitaratzea erabaki da.

4. Bahr jaunaz itz egin da, Schuchardt-Ian guzien 

ifzulpena berangandik nai litzake. Asi diteke: Sara’ko 

euskera ta gero Baskischen deitzen dirán lanetatik.

Ta besferik izan ez da, otoitzez amaitu da batzaf

aldi au.
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Donosti’n, Q ipuzkoa’ko Aldundi-Jauregian, 1923’ 

ko O ísaila’ren 27’an.

Batzafaldira euskaltzaiñ abek dafoz: Azkue mai

puru, Kanpion, Urkijo, Lakonbe, Landefetxe, Intza, 

Altube, Olabide, Intzagarai ta urgazleri batez.

Oiturazko otoitzez asi da batzafaldia.

1. Azkue jaunak irakufi du. Euskaltzaindiaren 

izenean, Kardenal Vico’ri zuzendu zitzaion idazkia. 

Idazki onen erantzupena badu, ta auxe ere irakufi da. 

Tedeschini Nuntzio jauna arazo ontan bitarteko dabil, 

ta Azkue jaunak dasa, onen idazkirik ez dala oraindik 

artu. Erabaki da: Arazo ontan Euskaltzaindiak eta 

Eusko-Ikaskuntzak batera jo bear dute ta ofetarako 

Eusko-lkaskunfzarekin izketa bat izatea on litzake.

2. Kristau-ikasbidez edo dotriñaz euskaltzañak 

luzaro itz egin dute. Urkijo jaunak adierazi digu 

XVl-gafen mendean ze gai ta zer afeta artzen zuten 

Euskalefiko Gotzaiak Kristau-ikasbideak argifaratzen 

ta eren eliztafen artean zabaltzen. Urkijo jaunak an

tziñako idazkietan ikusi duenaz, urtero argifaratzen 

ziran dotriñak ta bere aburuz, euskalki nagusietan


