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karzki paperfxo abek. Iruña’ko Udalak eragin duen 

idazki-balzalditik datoz; ta papertxo oyen egileak ai- 

palu bear dira noski. Aita Pastor Arayoz’ek mila ta 

bosteun; Aita Polikarpo Iraizoz’ek seireun ta Karmen- 

go Aita Elias ta Juan Garbizu jaunak laureuna da- 

karzkite.

III.—Aita Justo Mokoroa’k, Juan B. Agife’ren Pla- 

tikak ondo aztertzea, bere gain artu-ta, biali dizkigu 

itz-beri, aldakuntz, joskera ta esaerak Azkue’ren Izíe- 

gian idoro ez diranak. Euskaltzaindiak begi onez 

ikusten du Mokoroa jaunaren afeta ta beroni zorionak 

damazkiyo, are-eta beste liburu antzindafetan beste 

ainbat egitea erabaki duelako, argitarako darabilkigun 

Iztegiyaren ornigafi.

IV.—Azkue jaunak Mendiburu’ren Otoitz-gayak 

dirala-ta txosten bat dakar, auxe befiz laurdenka 

zatitua: 1,° Liburu ofetzaz Azkue berak daukan iritziya;

2.° 1768-tik 1904 arte egin diran liburu ofen elastaldi- 

yak; 5.° azkeneko bi elastaldiyak dakarzkiten erazkin 

edo apendizak ta 4.° Liburuak bereziz dakarzkiyen 

adizkerak (flexiones verbales).

Ta beste gai batzuek bigaramonerako laga-fa otoi- 

fzez amaitu da batzafaldi auxe.

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren eíxcan, 1927’ko llbel- 
íza’rcn 28’an.
Aufeko agiriyan aipatzen diran euskaltzaiñ berak 

batzafaldira datoz eta urgazlefatik Belausfegigoitia’far 

Perderika jauna.

Azkue maipuru eta berak egin du asierako otoitza.

I.—Diru-zai ordekoak Euskaltzaindiko diru gora- 

berak zeatzkiro azaldu dizkigu, ta urte ontan erabili
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genezaken diru pilaren beriya ere bai. Ontzat eman 

du Euskaltzaindiak agerbide auxe.

II.— Lakonbe jaunak Duronea apezaren eliz-liburu 

bat irakuri ta aztertu du. Bertatik ikasbide asko atera 

ditu, bai euskal-itzai bai aditzari dagozkiyonak.

III.—Eguskitza jaund^ bila ta bila dabil non idoro 

euskal - itz befi edo eskutuak Iztegiyari ezarlzeko. 

Oraingoz Kresala Agiré zanaren irakurgaya ongi az

tertu du.

IV.—Aita Infza’k beste euskaltzañen laguntza es- 

katzen du Dotriñan datozen galdera ta eranfzunai 

bear dan argiyen ta efaxenen idazteko.

V.—Lakonbe’k irakuri dizkigu Bonaparfe ta In- 

txauspe’ren arteko eskutitzak.

VI.—Azkue’k beriz oraintxe idatzi duen bere ira- 

kurgai Latsibl. Berak ez daukala elesíari izateko go- 

gorik-eta edozeñi eskeñiko liyoke argitaratzea.

Ta beste gairik izan ez-ta amaitu da batzaraldi au 

oiturazko otoitzez.

Iruña’n, Aldundi-jauregian, 1927’ko Ofsaiía’ren 
24’an.
Euskaltzaiñ jaun abek batzaraldira datoz: Azkue, 

Kanpion, Urkijo, Landefetxe, Olabide, Intza, Intzaga- 

rai, Lakonbe, Etxegarai ta urgazletatik Irigarai Fertnin 

jauna.

Otoitzez asi da batzafaldia.

I,—Napafoa’ko Euskeraren adiskideak agur egin 

nai liyoke Euskaltzaindiari. Onek bigar amabiterdie- 

tan abegi egingo diyo batzafaldiko gela ontan.

II.•—Ormaetxea jaunak Euskaltzaindiari dasayo: 

Iztegi befiyaren itzen bilketa dala-ta, askok bialtzen


