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Otoitzez asi da batzafaldia.
I.— Ormaetxea jaunak, efitik-efi bildu dituen itz eta 

esakerak ekafi dizkigu, alako ipui-napar batzuez on
do ornituak. Itzak aberastu lezakete iztegia.

II.—Jaun onek berak adierazi zigun Erizkizundi- 
Irukoiíza'n egin duen lana, lan auxe oraintxe bukatu ' 
duelarik. Bildu dirán aldakuntza guzien batasuna egin 
du, ta baten batzuk iragafiak dira. Lan onegatik mila 
peseta emango zaizkio.

III.—Oleaga jaunak ekafi dizkigu Aratian bildu di- 
fuen euskal-itzak ta Azkue’ren Izfegiak ez dauzkanak.

IV.—Lakonbe jaunak irakufi zizkigun Intxauspe 
apaiz xuberotafak Bonaparte’ri biali zizkion ezkutitz 
batzuek. Aditz-xuberotafari dagokion lana irafi nai-ta, 
igofi zizkion ezkutziz abek. Beste ezkutitz batzuetan 
Dialogues Basques aipatzen da, Uriarte, Itufiaga, Du
voisin ta Intxauspe beroni euskerara itzultzeko ego- 
fzia.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta, otoi
tzez amaitu da batzafaldia.

Bilbo’n Euskaltzaindiaren etxean, 1926’ko Epai-
íaren 26’an.
Batzafean jaun abek bildu dira: Azkue, Urkijo, Lan- 

defetxe, Eguskitza, Olabide, Lakonbe; euskaltzain- 
ordeko Ormaetxea eta Bahr eta Belausfegigoitia ur- 
gazleak.

I.—Landefetxe jaunak lengo bere lanari azkena 
emanik, bildu dituen euskal-esakerak irakufi dizkigu. 
Lan-zati auxe ere Euskera’n argitaratuko da.

II.—Aita Olabide’k ekafi dizkigu Mendiburu’ren libu- 
ruetan arkitu dituen adizkerak.
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III.—Azkue jaunak Eronkari’ko euskalki-berezian, 
ipui batzuek irakufi dizkigu ta tartetako itz batzuek 
iragafiazi.

IV.—Azkue jaunak bere Morfología n dakarzkien 
atzizki -bel -bil gaitzat artu-ta Eguskitza jaunak 
txosten eder bat irakufi digu, batez ere, aitorturik 
atzizki oyek lerabilkiten ikurpena.

Donostia’n, Aldundi-jauregian, 1926’ko joraila’
ren 29’an.

Batzafaldira jaun abek datoz: Azkue, Kanpion, Ur- 
kijo, Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Intza, Intzaga- 
rai, ta Lakonbe, eta Muxika eta Garitaonandia euskal- 
tzain-ordekoak.

I.—Aita Intza’k iragartzen digu, Lekarotz’ko Ikast- 
etxean izango dala, urtero bezela, euskal-azterketa ta 
egoki litzakela euskaltzaiñ bat anfxe agertzea.

Aita Intza beroni eman zayo Euskaltzaindiaren or- 
dezkuntza.

II.—Napafoa’ko Euskeraren adiskideak Auritz’en 
izango dute. Garagafila’ren 27’an, alako jai berezi 
bat. Azkue jauna nai Iitzake itzalditxo bat egiteko. 
Onek bayezkoa eman du.

\\\.—Eusko-Ikaskuntzax<¿n idazki bat irakufi da ta 
idazki onez Madrid’ko bere Batzordearen eskari bat 
azaltzen digu. Batzorde ofek erdal-euskal iztegitxo 
bat nai luke.

Onetzaz erabaki auxe artu da: Iztegi orixe argitara
tu, bañan ontarako Azkue jaunak lendik egiña dau- 
kana buru artu-ta.


