
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
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beñepeiñ. Urkijo jaunak berak dasa: Euskalefiko 

apaiz efa eliztarai dei bat egin bear zaiela, adierazorik, 

baldin dotrin abetako batzuek balituzte, Euskaltzain- 

diari igortzeko, saritxo baten bitartez ala. bear ezke

ro. Jabeak eren dotriñak autzi nai ez balituzte, Eus- 

kaltzaindiari adierazo bezazkiote, antziñako dotriña 

ofen zerzeladak bederik ta jabearen izena.

Urkijo jaunaren iritxia Euskaltzaindiak onetsi du. 

Gai ontan bertan zer ikusia baduelako, Pau’ko Udal 

-liburuzañari galdetu bear zaio, Leclussen iztegi argi

taratu gabea non ote dan.

3. Altube jaunak txosten bat dakar: j  ala / itzaufe 

idatzi bear ote danez. Azkue jaunak gai ontako lan 

bat gure E u s k e r a ^  argitaratu zuen, ta bere aburua 

da: / grekafa idatzi bear litzakela beti. Altube’ren eri- 

txiz, beti /; ofela oituratu diralako idazle geyenak eta 

bere txostenean agertzen dituen irizpideagaíik.

Auxe erabaki da: Altube jaunaren lana Euskera’n 

argitaratzea ta idazkera erabakiak piloan batutzen di- 

ranez agerfuko dira.

4. Etxafi-Aranaz’en egin bear dirán Euskal-jaien 

befia, A. Intza’k Euskaltzaindiari dakarkio.

Ofilean izango dira. Abetzaz gañera, Euskaltzain

diak bere Euskalegunak Napafoa’ko Donestebe’n 

egingo ditu, datofen Agofa’ren 7-8 ta 9’an. Egun 

oietako egitamua aitatu bear da, aldan lastefen, ta gai 

berezi batzuek aukeratzeko Azkue ta Eleizalde jaunen 

batzorde bat iratsi da.

5. Euskaltzañak ekafi dituzte antziñako liburue- 

tan idoro dtfuzten aditz-jokeraen adibideak ta baita 

ere esku-iztegikoak.
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Ta beste gai batzuek bigaramonerako laga-ta oíoi 

tzez amaitu da batzafaldi au.

Donosíi’n, G ipuzkoa’ko A ld u n d i- Ja u re g ia n , 

1923’ko O ísaiía’ren 28’an.

Len aipatu dira euskaltzaiñ berak batzafaldira da- 

toz. Ugazletatik Gabriel Manterola jauna.

Azkue da Maipuru ta otoitza egin-da batzafaldiari 

asipena eman dio.

1. Amado Alonso jaunaren bitartez Euskaltzain

diak daki H. Urtel jaunak euskal-ikastaroa sortu 

duela Hamburgo’ko Ikastetxe-Nagusian. Euskaltzain

diak pozik entzun du. Ango ikasleentzat euskal-liburu 

abek igortzea erabaki da: Afigarai’en gramatika-2; 

Itufi-rena-1; ta Azkue’ren Prontuario de la Lengua 

Vasca-10.

2. Eusko-Ikaskuntza ta Euskaltzaindia batera ibi- 

liko dira Kristau-ikasbidea ta euskal-ipuin batzuek 

bederik, Euskalefiko ikasguetan safarazteko ekiñal- 

dian.

5. Iruña’ko apaiz-ikastetxeko irakasleari 1.000 

pezeta ematea erabaki da.

4. Azkue jauna batzafétik atera dan txoíarte ba

tean, Kanpion jaunak beste euskaltzanai gogorazo 

dizkie Euskaltzainburuak egiten dituen lanak. Euskal

tzaindiaren bein-beineko etxeak zerbait esango luke, 

izketan baleki. Goiz ta afatsalde lanean ari da Eus- 

kaltzaindiarentzat ía lan asko ta sari gutxi. Euskaltza-


