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na rio castellano-vasco egiten, Eusko-Ikaskuntzari 

agindu zitzayonez. Beste ainbeste egin bear litzake 

gramática dialectal-zz bañan oraingoz benepein Dic

cionario orixe asi. Euskaltzaindiak Ormaetxea jauna 

izendatu du iztegi beri oni dagozkion lanetarako ta

3.000 pesetako urteroko sariya emango zayo. Dei egin 

bear zaye itz beri idorozaleai ta baldin nork edo nork 

egiyazko 50 beri balekarzki, saritzat iztegi-ale bat 

emango zayo ta bere izena goragariízat Diccionario 

ofen itzaurean aipatu.

IV.—Azkue jaunak irakufi dizkigu Suhdialecto de 

Aezkoa iragafitzat duen lana, ta Balada de San 

Martín Aezkoan bertan berak bildua.

Ta geyagoko gairik izan ez-ta otoitzez amaitu da 

batzafaldi au.

Zumaya’ko Udalctxean, 1926’ko Uriía’ren 29’an.
Zumaya’ko Udaletxean, Euskaltzaindiak jai ospetsu 

bat izan du. Bertako Udalak Euskalzaindiari atariyan 

agur egin diyo ta onek ere, berez erantzun. Agufen 

ondoren, Udaletxeko gela - nagusiyan, Azkue mai

puru jafi da, aldamenez izanik bertako Alkate jauna, 

Elizako apaiz-laguntzaile edo koajutore bat, apaiz- 

burua efitik ufun dalako ta Eusko-lkaskuntzako zu

zendari Julián Elortza jauna.

Bonifazio Etxegarai euskaltzaiñ autuaren safera 

da fa berau zumayafa izanik, efi guziyak onetsi nai 

luke fa egiyaz efifar geyenak jai ontan olde-oldez 

daude. Gizozfe aundiyak befe beterik dauka gela.

Or daude Azkue ezik, euskalfzain jaun abek: Urkijo, 

Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Infza, Inlzagarai, 

Lakonbe ta Etxegarai autua, urgazletafik Belaustegi- 

goitia ta Zinkunegi.



Otoitzez asi da batzafaldi ageri auxe.

I.—Efiko eresbatzak.berebiziko ederki, euskal-eresi 

bat abestu du.

II.— Bonifazio Etxegarai jaunak egin du bere safe

rako itzaldi eder ta ondo moldatua. Basetxe izenak 

auxe da itzaldiyaren gaya ta efuz ekafi dizkigu, zati 

zatiz übanduak ta zeazbide askoz adieraziyak. Ifzal- 

diya bukatu duenian txalo asko egin zaizkiyo, batez 

ere, Euskaltzainburuak ezautailua lepotik bera ipiñi 

diyonean.

III.—Eresbatzak beste euskal-eresi bat abestu du.

IV.—Intzagarai euskaltzaiñ jaunak itzaldi eder batez 

erantzun diyo Etxegarai jaunari.

V.—Beste abesti bat.

VI.—Euskaltzainburuak itzaldi motx bañan mami- 

tsuz amaibidea eman diyo batzafaldi oni ta ondoren 

gelan gaudenok, zutik jafi-ta, Gernikako abestu degu.

Efi guziyak danboliñaz euskalzañai lagun egin 

digute geon ostaturarte. Eskefak Zumaya’ko efi eus- 

kaldunari, batez ere bere Udalari.
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Zum aya ’n, Udal-etxean, 1926’ko U fiía ’ren 29’an.

Ona zein euskaltzaiñ datozen: Azkue maipuru; Ur

kijo, Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Intzagarai, In- 

tza, Lakonbe eta Etxegarai. Urgazlerik batez. Otoi

tzez asi da batzafaldia.

I.—Eguskitza jaunak Iztegi befirako itz-sala dakar; 

baita Azkue jaunak ere.

II.—Azkue jaunak oarpide batzuek jartzen dizkiyo 

Bonaparte’ren liburuari: Langue basque et Zangues 

fínnoisses. Auxe irakufita Azkue berak diyo: Euska

lefiko uri-buruetako Udalai eskabide bat egin bear
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lizayekela, eskaturik Bonaparfe Luzianotzat kale izen 

bat gordetzeko. Onelzaz auxe erabaki da: lenengo 

Iruña’ko Udalari eskatu bear zayo Euskeraren adis- 

kideak-zvi bitartez. Gero Bilbo’koari; gerora egingo 

da Gazteiz eta Donosti’kikoa.

III.—Lakonbe jaunak Intxauspe ta Bonaparte-ren 

arteko eskufifzak irakuri dizkigu.

IV.—Ormaetxea jaunak bere idazki batez galdera 

batzuek egiten dizkigu, berari eman zayon Dicciona

rio lanaren arazo bidez. Gañera iízberi idoro zaleak 

azaldu dirala diyo: ta sarigari noski Intxaurondo, La- 

rakoetxea, Urkia, Zubiaga, Bahr. ta Ormaetxea bera.

V.—Eskutitz batzuek irakufi dira: oyen artean bi 

txalogafi; Junta Nacionalista Vasca de Rosario k 100 

pezeía igortzen dizkigu ta Bernardo Biana jaunak 

beste 100. Eskefak.

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

tzafaldi au.

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren ctxean, 1926’ko Aza-
roa’rcn 25’an.
Batzafaldi ontan euskaltzaiñ abek bildu giñan: Az

kue, maipuru, Urkijo, Olabide, Lakonbe, Landefetxe, 

Etxegarai, Eguskitza ta Intzagarai ta euskaltzain-or- 

deko Ormaetxea. Urgazlerik batez. Otoitzez asi da 

batzafaldia.

I.—Urtel il dala-ta, agertu bear zaiyo bere sendiari 

Euskaltzaindiaren. samintasuna.

II.—Berdin noski Juan Karlos Gortazar’en sendiya- 

ri, euskaltzale bikain au geon artetik joan zaigulako.

III.—Ormaetxea jaunak Nabarro Tomas jaunari 

erantzun diyo idazki batez ta Ormaetxea berak irakufi 

digu idazki orixe.


