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kuntxa ta Euskaltzaleak. Bazkun abetan euskaltzain- 

-ordeko gure Etxegarai jauna dalako, Euskaltzain- 

diaren gogoa, berorek esan bezaie, denok batera jo 

dezagun.

Beste gai batzuek utzirik otoitzez amaitu da ba- 

tzaraldia.

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1930’ko Ufi-

la’ren 24’an.

Aureko batzaldian aipatzen dirán euskaltzain jaun 

berak eta Etxegarai bildu dira eta urgazletatik Orma- 

etxea eta Oleaga. Otoitz egin da.

I.—Aita Iraizoz-ek ostera ere bidali dizkigu itz 

euskaldunak Joanes Etxebefi-gandik jaso ta bilduak. 

Euskaltzaindiak beriz ere esker beroak damazkio 

euskeraren alde áinbeste lan dagielako.

II.—Azkue jaunak lan eder bat irakuri digu. Oi- 

puzkoar aditza beronen gaia.

III.—Iztegiaren lanetan jardun degu : Eguskitza 

jaunak León jaunaren Imitazionea-WY. bilduak ta AL 

tube ta Aita Intzak, erian bilduak.

IV.—Euskaltzaindiko kisa-aldaízea egin bear zan 

ta beste bi urtetarako lengoak aukeratu dira. Ona :

Azkue : euskaltzainburu.

Aita Intza : Yabon-sail buru.

Kanpion : Iker-sail buru.

Intzagarai: zadorlari.

Altube: diruzai.

Lakonbe : gutunzai.

V.—Elissalde Jean jauna euskaltzain izendatua 

dago. Onen ordeko urgazle Izateko Louis Dassanee 

jauna aukeratu da.



Urengo batzaraldiak Azkain-en izango dira eta 

otoitzez amaifu da batzaraldia.
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Azkain’en, Ikastetxe batean, 1930’ko Azaroaren

27’an.

Euskaltzaindia batzar agiriz bildu zan Azkue mai- 

puru zala, Azkaingo eretore fa alkate jaunarekiti. 

ñesfe euskaltzain-bafzarkideak abek ziran : Urkijo, 

Olabide, intzagaraí, Altube, Intza, Lakonbe, Etxega- 

rai, Elissalde (autatua) ta urgazletatik Dassanze, Laf- 

fiíte eta Ormaetxea jaunak. Otoiízez asi zan.

I.—Elissalde jaunak, bere alkitik jaikirik, euskal- 

ízain-sarerako itzaldi edera irakuri zigun. Onen gaia: 

Euskaleriko landareak.

Itzaldi sakon, mamitsu ta apaña izan zala aníxe 

bildu ginan euskaltzaiñok ongi dakigu. Euskera 

gure aldizkian argitaratuko da ta orduan berfagotik 

eta barenkoiago nabaituko degu gure euskaltzainkide 

beri la maitearen lana.

II.—Lakonbe jaunak eranízun-itzaldia egrin zuen ta 

auxe osoro ornitua generitzan : ain ederki ta gozoro 

azaldu zizkigun Elissalde jaunaren doaiak, bai itz 

neurki-lanetan, bai bestelako euskal-idazki askoren 

egile danez. Onen itzaldia ere Euskera- n azalduko 

zaigu ta antxe irakufiko degu gogo aundiagoz.

III.—Ondoren, urbildu zan Elissalde jauna maiera 

ta Azkue jaunak ezafi zion lepotik bera euskaJtzaiñ- 

aren edergailua. Beriala beste euskalízaiñai besarka- 

da eman zien, oitura danez, eta otoitzez amaitu zan 

batzaraldi ageri auxe.


