
Euskaltzaindiaren b a tza r-agiriak

Bilbo'n Gure ctxean, 1930’ko Ilbeltzaren 23’an.

Batzarera euskailzain jaun abek datoz: Azkue 

maipuru, Urkijo, Landeretxe, Olabide, Iniza, Alfube, 

Lakonbe, Etxegarai fa urgazietafik Ormaetxea ta 

Oleaga jaunak. Otoitz egin da.

I.—Ormaetxea jaunak esan digu, Rotaetxe jaunar- 

ekin itz egin duela, onek Aldundiko arkiteto jaunari 

gure naia adierazi dezaion, bañan esan dio, ez dala 

bidé ortatik ibili bear nai deguna irixfeko; baizik 

onena liízakela guk nai degun ortaraxe, aldunak berak 

arkiteko bera bear araztea. Gañera Rotaetxek ez du 

alako adiskidetasun aundirik arkitetoa limurfzeko.

II.—Aita Intzak esan digunez, Naparoako Eus- 

keraren adiskideak daforen Orilean euskal-jai ba

tzuek egin nai Iituzteke Bidasoako Beran. Iru egun- 

ean ¡zango lirake ta Euskaltzaindia antxe izango 

balitz, obe. Onetzaz itz egin da ta ona izango dala il 

ortako batzaraldiak Beran egitea. Azken-erabakirik 

ezta artu ordea.

III.—Aita Iraizoz’ek, an ta emen bildutako euskal- 

itzak biali dizkigu. Ez da lenbizikotz aita langile onek 

euskeraren aldezko-lanak bialtzen dizkigula. Ore- 

txegaitik gure eskeraldiak zor dizkiogu. Aita Intzak 

irakuri dizkigu.

IV.—Aita Intzak bere aldetik ere, beronek bilduta-



—  15 -

koak irakuri dizkigu ta ifzak ezik euskal-esaerafxo 

politak ere bai. Euskera’n argitaratuko dirá.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzirik, 

otoifzez amaitu da batzaraldia.

Bilbo’n Ourc etxean, 1930’ko llbeltzaren 24’an.

Batzar ontara euskaltzain jaun abek dafoz: Azkue 

maipuru, Urkijo, Olabide, Altube, Intza, Lakonbe, 

Etxegarai fa urgazletatik Ormaetxea ta Oleaga. Oíoitz 

egin da.

I.—Qure urgazle Gavel jaunak Euskaltzaindiari 

bere lan eder bat eskeñi dio. Lan onen izena: Primera 

parte de la Gramática vasca, Gure-Herrian lendik 

argitaratua. Bañan oraingoz idazki Iuze bat guregana 

dakar, izenez : Observaciones sobre la ortografía 

vasca. Euskalfzaindiaren aburu, txosten ta iritxia nai 

lituzke ta Gure-Herria, ta Eskualduna-ren izenean 

bialtzen digu. Lan onen bidez, idazkeraren batasuna 

aitatzen da, Bidasoaz aruntz efa onuntzko idazleak 

ontan batera ibili ditezen. Aitzakotzaf artu zan idazki 

au ta urengo batzaraldietan zérbait ere erabakiko da.

II.—Azkue jaunak bere lan Evolución de ¡a lengua 

vasca irakuri digu, Oihenart zanagandiko adizkerak 

ekafirik, batez ere ukan aditzari dagozkionak.

III.—Altube euskaltzain diruzaiak esan dizkigu 

gure dirutzaren gora-berak.

Ta beste gairik izan ez da otoifzez bukaíu da 

batzaraldia.


