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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 buruza- 
giai, jaun abei eskaturik, eman dizagutela gure gelefa- 
rako 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, 1929’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 Euskal- 
fzaindiaren 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



ilean argitaratuko deguna urteko lau zenbakien or- 
dezko izango da.

III.—Azkue jaunak irakuri digu bere lan baten 
jafaipena : Evolución de la lengua vasca fa Oihenart 
zanaren lanetatik ateratako adizkerak azaldu dizkigu.

IV.—Euskaltzaindiak iztegi-lanean asti luzea igaro 
du. Orfarako izendatu zan batzordeak ekari dizkion 
itzak aztertu ditu.

Ta beste gairik izan ez da, otoitzez amaitu da 
batzafaldi au.

-  280 -

Donostia’n, Eusko-lkaskuntzaren areto nagu
sian 1929’ko Lotazila’ren 19 ’an.

Aipatzen dirán euskalfzain jaun abek bildu dira : 
Azkue, maipuru, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, Ola
bide, Intza, Intzagarai, Lakonbe, Etxegarai ta urgaz- 
letatik Ormaetxea jauna.

Otoitz egin da.
I.—Azkue jaunak esan digu : Bizkai’ko Aldundi ta 

Bilbo’ko Udaleko buruekin itz egin duela, Bellas- 
Artesko Jauregi befian tokitxoren bat eman dizaguten. 
Oraingo ikefaldian esan diote : tokitxo ori guri ema- 
teko ez daukatela alderdi efezik. Rotaetxe jaunarekin 
itz egiteko Ormaetxea jauna gelditu da.

II.—Lakonbe jaunak Leizafaga-ren Testamentutik
ateratako adizkerak irakufi dizkigu. ,*

III.—Azkue jaunak euskal-esakunak, eta beste lan 
batzuek bigaramonerako utzirik, otoitzez amaitu da 
batzafaldi au.


