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Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta otoi

tzez amaitu da batzafaldi au.

Donostia’n, Aldundi-Jauregian, 1927’ko Epaiía’

ren 24’an.

Aufeko batzafaldian aipatzen diran euskaltzaiñ 

berak datoz eta Garitaonandia ordekoa.

Otoitzez asi da batzafaldi au.

I.— Lakonbe jaunak irakufi dizkigu Intxauspe apai

zak Luziano Bonaparle’ri egindako eskutitzak.

II.— Eguskitza, jaunak Mogel’en Catecismo expli- 
cado-tik ateraíako itz berezi batzuek irakufi dizkigu 

ta oyen fxerenda gorde ta jaso bear da garaiz argita- 

ratzeko.

III.— Azkue jaunak Giputx-adifzaren idazki-azter- 

pen bat irakufi digu.

Ta beste gairik izan ez da, otoitzez amaitu da 

batzafaldiya.

Bilbo’n. Euskaltzaindiaren eíxean, 1927’ko Jo- 

raila’ren 28’an.

Batzafaldi ontara euskaltzaiñ jaun abek datoz: Az

kue maipuru, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, Olabide, 

Lhande, Intza, Lakonbe, Etxegarai ta ordeko Oleaga 

ía Ormaetxea jaunak. Otoitzez asi da katzafaldia.

I.— E u s k a l íz a in b u ru  jaunak Hugo Schuchardf 

(G. B.) jaunaren il-befiya eman digu. Jaun au gure 

Euskalízaindiko deduzko lankidea genuen ía gizon 

jakinísu ía euskalízale onen gorespena itzaldi xamur 

fa egokiyaz euskalízainburu berak ederki egin digu.
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Euskalízaindiak ziñez minberaíua dakar bere biyotza 

gizon onurafsu auxe galdu duelako; bañan Jainkoaren 

nayera menperaturik, otoilz egin du Schuchardí jaun

aren animaren alde. Jakinfsu aundi onen oroimenez, 

Euskaltzaindiak aren irudiya bere gelan ipiñiko.du fa 

Baskische Studien deitzen dan lan edefa gazteleraz 

aldatu. Len bada Bahr jaunak egindako itzulpena ta 

itzulpen auxe ezertan arbuyatu gabe, Euskaltzaindiari 

deritzayo, Bahr’en orixe beste oar ta adibidez ornitu 

litekela. Ortarako aita Polikarpo Bahr’ekin egon bedi 

ta alkar ar bezate. Euskaltzaindiak urtero eragiten 

zuen Schuchardí deitzen dan sariya, 500 pesetakoa 

berauxe, ta euskaltzale jakintsu ofi igortzen zizkiyon 

peseta edo diru oyek. Orain auxe, erabaki du: 1928 

gafen Jofailean asi-ta, urtero-urtero batzaldi bat era- 

gingo du. Sari au, guzi edo zati, emango zayo, Eus- 
kal-zenbakintza gai arturik, edefen datofen Ianari. 

Lan onek gutxien bearko ditu 20 ofialde, 8’ko luzean 

ta egileareñ izena eskutatu bear da estalkitxo batez, 

garaiz azalarazteko. Lanak Euskaltzaindiaren etxera 

zuzendu bitez: Ribera, 5, Bilbao 1928’gafen Jofailaren 

lenbiziko egun aríeraño. Ez dute lan oyek gramática 
eraz azaldu bear, bai ordea sakon ta azterpenbidez 

arazo edo gai bikain auxe, efo-efoz arturik, orainarte 

ofetzaz itz egin edo idatzi danez befi emanik ta bero- 

rixe zer dan ta zer deritzayon idazleari agerturik ofe

tzaz gañeko iritxipen ta adigayak. Idatzi litezke lan 

oyek: euskeraz, gazteleraz, prantzeraz, italeraz, por- 

tugeraz, alemáneraz ta ingeleseraz. Ez dira batzaldi 

ontan iñolaz ere sartuko amabi euskaltzañak, epaile 

izan beafa naikoa zaye-ta. Batzaldi onen gaya alda- 

fa-alda ibiliko da; batean ele-gaya, ufena elerti-gaya. 

Lenbiziko urtekoa esan danez, ele-gaya da: ufengoa 

beaz elerti-gaya izango da.



II.— Azkue jaunak lan polit efa arafza irakuri digu: 

Curiosidades morfológicas de Barambio ta egiyaz 

eri ontan dabiltzan itz bereziyak fa adizkera bikain 

batzuek ederki ta ederki azaltzen ditu.

III.— Etxegarai jaunak irakuri digu: Nombres vas
cos de los espacios intermedios entre casas. Epaile 

artean fa auzi-arazofan ibili liíezken itzak lan onek 

zerbait ere befitzen dizkigu ta Euskaltzaindiaren lan- 

efan sartzen da ifz aben ardurapena. Gure Euskera n 

azalduko da Etxegarai jaunaren lana.

IV.— Eguskitza jaunak Mogel-engandik eferafako 

itz eta adizkerak ekari dizkigu. Mogel José Antonio’ 

ren Catecismo ük.
Ta beste gai batzuek bigaramonerako ufzi-ta otoi

tzez amaitu da batzaraldi au.
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Bilbo’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1927’ko Jo-

raiía’ren 29’an.

Aureko batzafaldian aipatzen dirán euskaltzaiñ eta 

ordeko berak datoz. Otoitzez asi da batzafaldia.

I.— Olabide jaunak idoro ditu orainarte entzun ez 

dirán euskal-aditz abek ekidin eta idin: biyak Leiza- 

faga fa Axular’ek badakarzkite.

II.— Azkue jaunak lan eder-eder bat irakufi digu: 

Apéndice at estudio det subdialecto aezkoano. Lan 

iu Napafoa’ko Euskeraren adiskideak'v\ eskañiya 

dago. Ona emen lan ofen afalak: a) amairu ipui; b) 

Aezkoako laminak; d) oitura ta aztikeriyak; e) atzofilz 

fa esakerak; g) ume solasak; i) abesti-zafak ta azke- 

neko iru ataletan fonetikako gauzak, adizkerak eta 

oraindik iztegiz bildu gabeko itzak.


