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kuri digu. Txosten au Erizkizundi-lrukoitza dala-ta 
egiña dago. Iru zati dilu: 1,° Erizkizundiaren zailfa- 
suna; 2’en, beronen itxurazko alperbidea; 3’en, ofen- 
txen onura ta onbidea, baldin aufefik Atlas lingüís
tico egiten bada.

III.—A. Intza’k Napafoa’ko euskal-esakera batzuk 
irakufi dizkigu.

IV.—Ildako urgazle Pedro M. Ufuzuno idazle afse- 
gintsailearen ordez, beste urgazle bat aukeratu bear 
da. Euskaltzaindiak Donostia’ko asferoko Argia'ren 
Zuzendari dan Bitor Garitaonandia jauna ortarako 
aukeratu du.

V.—Euskaltzaiñ batzuek Euskalefitik ufuti dijoaz: 
eren arazoak aruntz deitzen ditu: abek Altube eta Ola
bide jaunak dira. Aben ordez, biurtzen dirán arte, ur
gazle batzuek aukeratu bear dirala Euskaltzaindiak 
deritza, iíeroko batzafaldietan bear ain euskaltzaiñ 
izan ditezen. Bilbo’ko batzafaldietarako Nazario Ole
aga eta Nikolas Ormaetxea aukeratu dira eta Donos- 
tia’koetarako Gregorio Muxika eta Bifor Garita
onandia.

Ta beste gairik izan ez-ta otoitzez amaitu da batzaf- 
aldi au.

Donostia’n Aldundi-jauregian, 1925ko Azaroa - 
ren 26’an.

Batzar ontara euskaltzaiñ abek datoz: Azkue, Kan
pion, Urkijo, Landefetxe, Olabide, Intzagarai, Intza 
eta Lakonbe eta urgazle dirán euzkaltzain ordezkoak 
Muxika ía Garitaonandia,

Otoitzez asi da batzafaldia.
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I.—Osoro naigabez asi du Euskaltzaindiak batzaf

aldi au, Euskaltzainburuak Karmelo Etxegarai eus- 
kaltzain zanaren il-oroitza dakafelako.

Meza bat ateratzea erabaki da ta auxe bigar izango 
da Kaputxinoen elizan, bederatzi ta erdietan ía meza 
ontara euskalízaiñak juango dira.

II.—Azkue jaunak Ulízama’n egin dirán euskal- 
-jaien befi eman digu; berau an izan zan aiía Infza 
lagun zuela; ez dago zer esanik pozik enfzun duela 
Euskalízaindiak bere Buruak esan dueña.

Aiía Infza’k esan digu Napafoa’ko Euskeraren 
adiskideak asierako laneían zinfzo ía atzafi dabil- 
tzala.

III.—Azkue jaunak Humboldt’en esku-idazki baf 
gai-bide artu-ta bere lan bat irakufi digu. Urkijo jau
nak ere zerbait irakufi digu Azkue jaunaren lana bi
dez dala.

IV.—Urkijo berak esan digu oraintxe argitaratu 
dala «Teatre comique basque» ía liburu onen ale baf 
ona liízakela geuganatzea. Euskalízaindiak bayezkoa 
eman du.

V.—Zadorlariak irakufi du Ormaeíxea urgazle jau
nak bialízen duen lana. Lan au euskal-esakerai dago- 
kiena da. Euskera’n argitarafuko da.

VI.—Landefefxe’k ekafitako besíe euskal-esakera 
batzuek Zadorlari berak irakufi ditu.

VII.—Azkue jaunak ere berak bildutakoak irakufi 
difu.

Ta besfe gai bafzuek bigaramonerako Iaga-fa otoi- 
tzez amaitu da batzafaldia.


