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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.
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2. Daranatz urgazleak, eskutitz bafez, adierazfen 

du: Bidasotik aruzko Euskalefian Euskal-Guraso 

Baltzua ezin iratsi ditekela.

Napafoa’ko Aldundiaren liburuzain Jesus Etayo 

jaunari idatzi bear zaio, baltzu onen buru Napafoa’n 

izan nai ote duan.

3. Donestebe’ko Euskal-egunefako egitamua, 

esku artean darabilki Euskaltzaindiak. Ara oretarako 

erabakitako gaiak: a) Andre-irakasle batek itzaldi bat 

egin Iezake, gai auxe artu-ta: Aur-ikasgoa. Itzaldi au 

ondo apaintzeko, euskal-ikasle, mutil eta nexkak, Do- 

nestebanen azaldu litezke. Eleizalde jaunari galdetu 

bear zaio, andre - irakasle ori zein izan liteken ta 

Olabide jaunak Tolosa’ko euskal-ikastetxeko irakas- 

leari esan bezaio, aurtxo batzuek oretarako aukera- 

tzeko. Intzagarai’ek egin beza euskal-antzokiaren 

arazoa. b) Eguskitza euskaltzañak, Elkano’ko Lizara- 

gaz itzaldi bat. d) Ezkieta’k, Naparoa’ko lorestiz.

e) Irigai’ek, Napar-esakeraz. g) Nabaskues’ek, Rol- 

dan’ez. i) Aita Laraintza’k, Mendiburuz. k) Gurutz Go- 

yenetxe Amayur’ko apaizak, Martin Azpilgoetaz. 

1) Intzagarai’ek, Oreagaz olerkitxo bat; ta m) Katalin 

Eleizegi, Garbiñe’n egileak, beste itzaldi bat egin de- 

zake.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta 

amaitu da batzafaldi an.

Donosti’n, G ipuzkoa’ko A ldund i- Jau reg ian ,  

1923’ko Epaiía’ren 27’an.

Batzar ontara datozan euskaltzañak abetxek dira: 

Azkue-maipuru, Urkijo, Kanpion, Lakonbe, Altube,


