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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-
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nak baieíz diofe. Erabaki bat artu bear da fa langilea, 

bear zaion sariz, ordaindu.

Euskaltzaindiaren erabakia auxe da: Azkue jau- 

nari, bere lan askoren ordain, 4.000 pezefa emango 

zaizkio urfe-urfero, Euskaltzaindiaren dirutzak al le- 

zaken bitarfean.

Sari onetaz, Azkue jauna Euskaltzaindiarentzat 

lotzen da, orain arteroko afeta gogo ta lanez.

5. Aita Iraizoz bekadunaren eskutitz bat irakufi 

da bere ikasíaroaren befia emanik.

Ta beste gairik izan ez da oiturazko otoitzez amai- 

tu da batzafaldi au.

i ’

Donosti’n, G ipuzkoa’ko Aldundi-Jauregian, 1923’

ko Epaiía’ren 26’an.
/

Azkue jauna maipuru dala euskaltzaiñ abek datoz: 

Kanpion, Urkijo, Lakonbe, Landefetxe, Intza, Altube, 

Olabide ta Intzagarai eta urgaleztatik batez.

Maipuru jaunak araudi-otoitzak egin ditu ta batzar- 

aldia asi du. v

1. Euskaltzaindiak Zubero-aldeko euskaltzaiñ 

gabe ez luke batzafaldirik auferantzean egin nai, ta 

Aita Lhande etofi ezin dalako, egoki kitzake, ango ur- 

gazle bat batzafaldietarako aukeratzea. Izan liteke 

edo Ufesti, edo Irigoyen edo Moix edo Orabe Mau- 

lengo irakaslea. Auxe erabaki da: Aita Lhanderi gal- 

detu oyetatik bat zein izan Iiteken, edo berak deritza- 

na bidali dezala.


