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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
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dizkiyofela itz-irakufi ezin diranak; besíe batzuek, len 

argitaratutakoak; beste batzuek befiz Azkue’ren Izte- 

gian daudenak: adierazi bear zaye bialtzaileai ez de- 

zatela alpefikako lanik egin ta emandako arauz, beren 

lana datorkigula.

III.—Kanpion jaunaren eskabidez ta Euskaltzain

diari ongi iritzi-ta Urgazle izendatu degu, euskeraren 

alde ainbeste egiten duen Migel Intxaufondo jauna.

IV.—Olabide jaunak esan digu: Azpeiti’ko misiyo- 

tan, Aita Agife’k euskerazko dotriña-ikasbidearen ai- 

dez itz egin duela, esanik, naita nayezko garatza 

dala, euskeraz erakusíea, euskera besterik ez darabil- 

kiten umeari. Euskaltzaindiaren txaloak aita Agife’ri.

V.—Azkue jaunak Epéntesis dala-ta, idazki baf 

irakufi digu: iru atal ditu lan onek; epéntesis: de com

posición—dedeclinación—deconjugación. Gero diyo, 

sarfaldeko euskera, lenbizikoz, osatu bear litzakela; 

bañan Urkijo jaunak erantzun diyo, ez dala orixe 

akets eta eragozpen gabeko arazoa ta gerorako 

uzteko.

VI.— Urkijo jaunak, antziñabo idazkiyetan itz abek 

¡doro .ditu: txaginar, aragoa, aizearka, iixa, negiia, 

gabitegi: Itz abek Euskaltzaindiak aztertu ditu.

VII.—Aita Intza’k Goizueta ta Aranoa’ko aditza 

irakufi digu.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako laga-ta otoi

tzez amaitu da batzafaldi au.

lruña’n, Aldund i- jaureg ian , 1927’ko Otsaila’ren 
25’an.
Aureko batzafaldian aipatu dirán euskaltzaiñ jau

nak eta urgazle bera bildu dira ta otoitzez asi da ba

tzafaldia.


