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Bilbo’n gure etxean, 1929’ko Azilaren 7 ’an.

Batzar ontan, euskaltzaiñ jaun abek bildu dira :
Azkue, maipuru, Landefetxe, Eguskitza, Olabide,
Altube, aita Intza, Lakonbe, Etzegaray ta urgazletatik
Ormaetxea jauna.
Otoitz egin da.
I.—Euskaltzaindiak deritza : Andoaingo Udalari
fa bertako apaizburuari eskefaldi-bikañak azaldu bear
zaiela, euskaltzaiñ jaunai eman dizkieten begirune
ía abegi onagatik, oraintsu Aita Lafamendiren jaiak
zirala-ta Andoain’en izan diranean. Gañera zorionak
agertu bear zaizkie, ain ederki fa zuzen jai oiek eragin
difuztelako. Bereziz aipatu nai lüke Euskaltzaindiak
Joakin Bermejo jauna, Andoaingo apaizburua.
II.—Aita
Intzak Yaur-saleko buru danez, esan
digu, nola dabilen euskal-zabalkundea. Napafoako
Euskeraren adiskideak ez daude lo : euskal bazkun
onek lan asko egiten du, aur-artean euskeraganako
zalefasuna piztufzen, efa efi guzietan, ate-zabalik,
artzen dituzte bazkun ofen bazkide langileok. Esan
digu ere egoki litzakela, urtero-urfero euskal-eguna
geok eragitea, efi bateko geríapen baten 50 gafen edo
100 gafen urtea dala ta, edo gizon jakintsu euskaldun
baten aomena bidez arturik. Orela agintari diranak
ez liguteke eragozpenik jafiko : gu aufetik joanço
giñake: euskaltzaleak ez ginduzteke bakafik utziko.
Datoren urterako ezdago ezer egin beafik gure aldetik : Noski Eusko Ikaskuntza , Bergaran bere batzar
nagusia egiteko asmoz dabil-da. Beste urtetarako
ordea, Andoaiñen egin daña, gogoan euki bear da,
ta angoxe arauz beste nonbait egin. Esan digu gañera
Iruñako apaiz-ikastetxeko euskeraren irakasle zan
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Mikel Intxerurondo jauna Madridera, bizi izateko, joan
dala : ta onen ordez izendatu dufela Blas Fagoaga
jauna : egunero ari da, fa ikasle asko ornen ditu.
III. —Eguskitza jaunak atzezki diran-ku/ide-ta
kuntza-zn lan gafantzidun bat irakufi digu. Eguskitza
jaunak deritza: bi atzezki abek, ikurpenez, batsu
dirala ta eredu-bidez Azkuen iztegiko itz asko azaldu
dizkigu. Azkuek ordea ezetz dio : ez dirala berdiñak,
eta onetzaz itz egingo duen lan bat agindu digu.
IV.—Euskaltzaindiak erabaki du : bere batzordeko
bat bialtzea Bizkai-Aldundi fa Bilbo-Udaleko buruzagiai, jaun abei eskaturik, eman dizagutela gure gelefarako alako alderditxo baf orain Aldundi fa Udalak
irafsi nai duten ikastefxe aundian. Bijoa Azkue jauna
bafzorde-buru.
Ta beste gai batzuek bigaramonerako ufzirik, fa
otoitz egiñik, batzafaldi au bukatu da.

Bilbo’n gure etxean, 19 29 ’ko Aziíaren 8 ’an.

Batzar ontan euskaltzaiñ jaun abek bildu dira :
Azkue, maipuru, Landefetxe, Eguskitza, Olabide,
Altube, aita Intza, Lakonbe, Etxegarai ta urgazletatik
Ormaetxea fa Oleaga jaunak. Otoitz egin da.
I.—Atzo izendatutako batzordea Bizkai-Aldundi ta
Bilbo-Udaleko buruzagiakin egon da fa Euskalfzaindiaren naia azaldu die. Jaun oiek aitzakotzat
arfu dute.
II.—Izpafingietan azaldu bear da : ez dala gure
Euskera urte buru guzian argitaratu, ta auxe ez
inoren efuz fa bai guzion afsekabez : bañan datofen

