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III.— Euskaltzaindiak erabaki du Motrikun egingo 

dan Euskal-egunera joatea, bere ordezko jaririk Az

kue ta aita Intza jaunak. Liburu batzuek banatuko 

dira ango mutil eta nexka artean.

Lekarofz’ko euskal-azterketara ezin joan liteke eus- 

kaltzain ordekorik, bañan ango mutil artean ere libu

ru batzuek zabalduko dira.

Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaitu da 

batzafaldi au.

Donostia’n, Aldundi-Jauregian, 1927’ko O fiía ’ren

27’an.

Batzafaldi ontara euskaltzaiñ jaun abek datoz: 

Azkue, Kanpion, Urkijo, Londefetxe, Eguskitza, O la 

bide, Intzagarai, Intza, Lakonbe, Etxegarai ta Muxika 

ta Garifaonandia euskaltzaiñ ordekoak. Otoitzez asi 

da batzafaldia.

I.— Aita Iraizoz’ek Bahr jaunarekin egin bear duen 

Schuchard’en lanerako, Iraizoz’i biali bear zayo Schu- 

chard beronen idazti alemandafa.

II.— Azkue jaunak esan digu Bizkai-Aldundiari es

katu ziyola len, alako toki bat Euskaltzaindiarentzat 

ta agindu ziyotela gerorago. Orain da erati ona eska- 

riya befitzeko ta eskari ori egitea erabaki da.

III.— Batasunerako bidean agergalu jafi-ta, Azkue 

jaunak irakufi digu bere lan bat. Muxika jaunak idatzi 

duen Pernando Amezketara dala-ta. Oarpide batzuek 

egiten dizkiyo Azkue jaunak Muxika jaunari; onek 

aitzakotzat ta eskerbidez artzen dizkiyo, batez ere 

beste elastaldi bat egin bear daneko gogoan arturik.

IV.— Ufengo batzafaldirako ekafiko da, r gogor 

ta r bigunaren txosten bat.
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V.— Urgazle jaun batek galdetzen digu: berak egin 

bear duen idazti baterako (Bizkai ta Gipuzkoa’n batxu 

dabiltzan itzak batez ere adierazirik) alegiya Izfegiya- 

ren Egilearen baimenik bear ote duen; edo naikoa ote 

zayon asmo auxe, alde aurez Euskaltzaindiari adié- 

raztea. Erantzun bear zayo: ez duela, bere laneraka, 

inoren baimenik bear bere-bere eskuko zayola-ía.

VI.—Aita Intza’k aztertu ditu: Añibafon Kristau 
Dotriña napareraz egiña ta Lore sorta espirituala 
bizkayeraz. Azterpide onen befi batzuek eman dizkigu.

VII.—Aita Olabide’k ere Gramática Vascongada 
de Fray Añibarro (Pedro) non edo an idoro du ta 

onen befi eman digu,

VIII.— Leizafaga’ren euskereari oar batzuek ezafi 

dizkiyo Lakonbe jaunak eta

IX .— Etxegarai jaunak esan digu nolaz irakufiya- 

go egin litekean gure aldizki Euskera. Bere aburuz 

on Iitzake, ageriyak bederik euskeraz ezik, prantzeraz 

ta erderaz asalízea. Auxe erabaki da.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta otoi

tzez amaitu da batzafaldi au.

Donostia’n, Aldundi - Jauregian, 1927’ko O fiía ’ 

ren 28’an.

Aufeko batzafean aipatzen dirán euskaltzaiñ ía 

ordeko berak dafoz. Ofoifzez asi da baízafaldia.

I.— Eguskiíza jaunak esku-idazíi baí irakufi digu, 

euskeraz egiña fa dirudienez Xemein’go Eleizarako ta 

Mogeldafen aufekoa. Iíz baízuek jaso diíu.

II.— Azkue jaunak Curiosites du Pays Basque 
Daranafz jaunarena dala-fa, irakufi digu bere lan baí 

lapurferaz egiña.


