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D onostia’n, Eusko-Ikaskunízaren gela nagusian
1930’ko Otsailaren 28’an.
Aureko batzaraldian aipatzen dirán jaun berak
bildu dirá. Ofoitz egin da.
I.—Altube jaunak bere lan baf irakuri digu: Obser

vaciones a la Morfología de Azkue.
II.—Urfero bezela Lekarotzkoeuskal-azterketetarako euskal-liburuak biali bear dira.
III.—
Infzagarai autatu degu Koruko Andre Man
aren Ikastetxetan gure ordeko izafeko, bertako ba
tzar lagun izanik.
IV.— Webster jaunari goraldi bat egitera dijoaz
aruzko Euskalerian gure euskeraren alde zerbait egin
duelako. Gu ere goraldi ortan gogotsu gagoz ta adigarifzat 200 franko emango ditugu.
V.—Etxegarai jaunak, José María Lakara ¡aunaren
lan bat irakuri digu. Lan oren izena auxe da : XIV
gafen gizaldiko toki-izenak.
Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaifu degu
batzaraldia.

Iruñan, Aldundi-Jauregian, 1930’ko Joraiíaren
24’an.
Euskaltzain jaun abek bildu dira : Azkue maipuru,
Kanpion, Urkijo, Olabide, Altube, A. Intza, Lakonbe,
Etxegarai ta urgazletatik Ormaetxea. Otoitz egin da.
I.—Aita Intzak, aureko beste batzaraldiefan bezela,
irakuri dizkigu, aita Iraizozek Dualde zanaren Medita
ciones liburutik jaso ta bildu dituen euskal-ifz eta
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adizkerak. Euskalfzaindiak aita Iraizoz saritu nai luke
ainbeste lan euskeraren alde egin duelako ta gaurko
bafzaraldi ontan beren urgazle izendatzen du.
II.— Euskalfzaindiak, zor dan begirunez, Ministro
de Instrucción Pública jaunagana jo du : eskaturik,
Euskaleriko Ikasfefxetan, euskcraz izan dedila ikasleen
jakinbide-aurerapena.
III.—II
onen 50-an bukatuko da, aurtengo Sch
chardt sarirako eman dan epea. Epaileak izendafu
bear dirá bafzaldi ontako lanak aztertzeko. Azkue,
Urkijo ta Lakonbe izan bitez.
IV.—Aita Intzak irakuri dizkigu, napar-eriek bere
elean darabilzkien itz batzuek. Gogoz entzun dizkiogu.
Adierazi digu ordea, lan ontan ta Saraitzuko euskalkiari dagokionean, asko lagundu diola Lekunberiko
Zadorlari jaunak. Eskerik aundienak bai aita Intzari,
bai Zadorlari jaunari : oni batez ere bere gogoz lan
ontan jardun duelako.
V.—Gure agirietan eskerak azaldu bear dizkiogu,
gure euskalízainkide Kanpion jaunari, bere zortzi ta
bederatzigaren «Euskariana-k» Euskaltzaindiari eman
dizkiolako.
Ta beste gai batzuek urengo batzarerako Iagarik
otoifzez amaitu da auxe.

(ruñan, Aldundi-jauregian, 1930’ko jo faiíaren
2 5 ’an.
Aureko batzaraldian aipatzen dirán jaun berak
bildu dirá, eta oi danez otoifzez asi da.
I.—Altube jaunak bere lan bat irakuri digu: Obser

vaciones a algunos puntos de la Morfología vasca.

