
-  69 —

Donostia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-jauregian,
1 9 2 4 ’ko Garagarila’ren 2 6 ’ an.
Ona emen Batzaraldira datozan euskaltzañak. Az

kue maipuru, Urkijo, Landeretxe, Eguskiíza, Olabide, 

Inízagarai, Iníza fa Lakonbe. Oitura danez otoitzez 

asi da batzara.

1. Aita Infza’k Naparoa’n egin bear dirán euskal- 

jai batzuen beri Euskaltzaindiari eman dio. Aita onek 

lan abetan darabilkien adore - pizkorfasuna Euskal

tzaindiak ezin uka lezake ta onegaíik fxalorik baren- 

-goyenaren diña deritzaio.

2. Aiía Intza’k berak iragarfzen digu : Iruña’ko 

Seminarioan euskal-azíerpen ederak izan dirala ía 

bere aburuz, zorionik bikañena azaldu bear zaiela 

Erefore, Irakasle ía ikasle guziai. Euskalízaindiak zo- 

rionaldi au emafea pozik erabaki du.

3. Berdin ere íxalorik ederena bereganafu du Je

sús Aranízadi jaunak bere euskal-ikasíoleían, euskal 

-azíerpen onak azaldu diralako. Aranízadi jaunari ere 

zorionak Euskalízaindiagandik.

4. Azkue jaunaren Morfología aurera eramafeko 

diru piíin baf bear litzake. Oretarako baduela dirudi 

Bilbo’ko Cultura Vasca’k. Diru auxe irixteko Marko 
Gardoki jaunarekin ifz egin bear da fa onen adiskide 

dan Balparda jaunari zerbaif adieraziko dio Euskal- 

lzainburuak.

5. Bahr gure urgazle jaunak, Azkue jaunari ida

tzi dionez, datoren udaran euskal-Ianefan jardun nai



luke. Euskaltzainburuaren aburua ontzat arturik G i

puzkoa’ko adiíz-lana egotzi zaio.

6. Azkue jaunak Odón Apraiz jaunari presupues
to bat eskatu dio, onek bear bezala Bidasoa aruzko 

Brizkizundia  egin dezan. Apraiz jaunak ez du orain

dik erantzun.

7. Eguskitza jaunak euskal-izpiakereari dago

kion lan eder bat irakufi du.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta otoi- 

tzez bukatu da baízafaldia.
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Donosíia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-jauregian,
1 9 2 4 ’ ko Garagariía ’ ren 2 7 ’an.
Aufeko batzafaldian aipaízen dirán euskaltzaiñ 

berak datoz, Azkue maipuru dutela.

1. Ortiz de San Pelayo jaunak, Amerika’tik bial- 

tzen duen ezkutitza Irakufi da Euskaltzaindiari 100 

peseta igofiaz ta ango euskaldun artean gure alde lan 

egingo duela agintzen du. Eskefak bialtzen zaizkio.

2. Iruña’ko Gobernadore jaunak, Napafoa’ko eus- 

kal-jaietarako ematen duen baimen-idazkia irakufi da.

3. Bahr jaunaren ezkutitz bat Euskaltzainburuak 

irakufi du.

4. Euskaltzaiñ artean asko ta luze itz egin da : 

ekafi du, dute... u oni dagokion aditz laguntzailea 

ukan ala edu ala eduki a la zein beste otedan. Ez da 

ezer erabaki.


