
D onostia’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-Jaurcgian,
1 9 2 4 ’ ko Azaroa ’ ren 22 ’ an.
Batzafaldi ontara etori diran euskaltzaiñak abek 

dira : Azkue maipuru, Kanpion, Urkijo, Landefetxe, 

Eguskitza, Olabide, Intzagarai, Altube eta Lakonbe.

Oiturazko otoitza maipuruak egin du.

1. Euskaltzaindiak entzun dio ikastoletako eus- 

kal-liburuen batzordeari ta entzun ondoren auxe era- 

bakidu : Bizkai-elez idatzita daudenak aztertu bitza 

Eguskitza jaunak; Gipuzkoeraz daudenak Olabideta 

Intzagarai’ek.

2. Azkue jaunak bere Morfología ’ren irakufpena 

jafaitu du.

Ta beste gairik izan'ez-ta otoitzez amaitu da ba

tzafaldia.

Donostia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-Jauregian,
1 9 2 4 ’ko Lotaziía’ ren 22 ’ an.
Batzafaldi ontara euskaltzaiñ abek datoz. Azkue 

maipuru, Kanpion, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, 

Olabide, Intzagarai, Altube, Intza, Lakonbe, Etxega

rai (Karmelo) euskaltzaiñ aukeratua eta Lekuona ur- 

gazlea.

Araudiak agintzen duenez otoitzez asi da baízaf- 

aldia.

1. Olabide jaunak iragartzen digu, Azpeiti’ko 

alderdian, erderaz asi dirala ango irakasleak dotriña
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doñea irakasten, ala agintzen dielako beren gain da- 

goenak. Azpeti’ko Apaizburuak gogor ekin die ira- 

kasleai, begien aurean dagon gauza bai da, alperika- 

koa dala aur euskaldunai erderaz irakastea. Jo da 

Apezpiko jaunarengana : ez daki Olabide jaunak ge- 

roztik zer gertatu dan. Gai onetaz beste erabaki 

garantzidun bat edo beste artu ziran.

2. Azkue jaunak adierazíen dio Euskaltzaindiari: 

Onek erabaki bezela, idaízi diola Bilbo’ko Udalari, 

Euskeraren ikasíaro fa irakasleen arlo bidez. Izenda- 

fuíako batzordea : Azkue bera, Eguskitza ta Altube, 

egon da irakasleakin ta batak eía besteak ontara jo 

dute : emendik ilabefe edo bira azferpenak egin fa 

datoren urteko ikastaroa, auxe egin-da, moldatu liteke.

3. Sorospideak. Naparoa’ko Aldundiak, lengo 

3.000 pesetako sorospidea, 2.000’kora gutxitu du. 

Gañera, ango euskal-jaietarako eman oi zituen 2.800, 

orain 2.000 utsak izango dira. Euskaltzaindiak aldu- 

netara jo nai luke gulxitze ori aundiegi dala aitortze- 

ko. Kanpion jauna zerbait egitekotan gelditu da.

Bizkai’ko Aldundia zalantzan bezela ibili da 15.000 

edo 12.000 ematez bañan azkenean 5.000 pesetan gel

ditu da urteko sorospide auxe.

4. Eskola-liburuak aukeratzeko izendatu zan ba- 

tzordeak arlo onetzaz bere txostena eman du; ta ikas- 

gai batzuetan ñola esan litezken itz erderazkoak, 

ortan batez ere, jardun du: esate baterako multiplicar- 
dividir euskeraz ñola esan.

5. Landeretxe jaunak irakuri du bere aburua : 

Euskera gure aldizkaria ñola ereztu la iragurgariago 

egin litekeanen txostena. Berdin Aita Intza’k. Onena
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irakuri ondoen, Euskaltzaindiak, bere buru danaren 

eritxiz, Altube jaunari eskeñi dio Euskera aldizkaria- 

ren zuzengoa. Ez du Altube jaunak lan ori beragandik 

ayenatzen bañan nai luke eta Euskaltzaindiak ere 

ondo deritza, ortarako egun edo aste batzuen beta, 

betikotz erantzuteko edo baietz edo ezetz; erabaki au 

datoreneko, Landefetxe ta Intza’ren idazkien ardura 

utzi da.

6. Azkue jaunak bere Morfología irakuri du.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta, otoi- 

tzez amaitu da batzaraldia.

Donostia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-jauregian,
1924 ’ ko Lotazila’ ren 23 ’ an.
Aureko batzafaldian agirían aipatzen dirán jaun 

berak datoz, Kanpion eta Etxegarai ezik. .

1. Lekuona urgazle jaunak Euskaltzaindiari ira

kufi dio bere idazki b a t : idazki ontan dakar aditzaren 

aldi edo garayak betikotz erabaki bear lirakenen era 

bat. Erantzun dio Lekuona jaunari beste idazki 

batez Ormaetxea jaunak. Onen idazkia zadorlariak 

irakufi du. Ez da ezer erabaki Lekuona’ren idazkia 

Revista Internacionaí-en argitaratzea baño.

2. Lakonbe jaunak, erderaz participio edo adje
tivo verbal 'esaten danez itz egin du : alegiyan ba- 

tzuetan irakur- ikas datofela; bestetan, irakufi, ikasi. 

Euskaltzaindiak gogoz entzun dio.


