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Azkain'en, Etxola deitzen dan ostatu - etxean,

1930’ko Azaroaren 28’an.

Batzar ontan, aufekoan agertzen dirán euskaltzain 

jaun berak bildu ziran eta urgazletatik Leon efa Or- 

maetxe jaunak. Ofoitzez asi zan.

I.—Azkue jaunak bere lan bat irakuri degu : Evo

lución de la lengua : el elemento epentético en las 

terceras personas plurales.

II.—Bahr jaunaren idazki eder baf irakuri digu 

Azkue jaunak : lan onen gaia : Ostrailika (vía láctea) 

eta ostadara (arco iris) Gipuzkoan. Oso lan egokia 

deritza Euskaltzaindiak ta iritxi onen agerbidez idaz- 

kitxo bat bidali zaio Báhr jaunari batzaraldian ginan 

euskaltzain guziok izenpeturik.

III.—Iztegi-lanetan jardun du Euskaltzaindiak.

Ta beste gairik izan ez da, otoifzez amaifu zan 

bafzaraldi au

Donostia’n, Eusko-Jkaskuntzaren gela nagusian,

1930’ko Lotaziíaren 22’an.

Euskaltzain jaun abek bildu dirá: Azkue maipuru, 

Urkijo, Eguskitza, Olabide, Intzagarai, A. Intza, La- 

konke eta Efxegarai eta urgazlefatik Ormaefxea jauna.

Ofoitzez asi da.

I.—Azkue jaunak esan digu Bilbo’ko irakasle- 

-emakumeai galde egin bear zaiela, zer liburu bear 

difuzten beren Ikasfefxetarako.

II.—Eskari bat egin bear zaie Aidundiai, onen gain 

artu dezafela anfziñako liburuen argifarabidea.

III.—Aita Intzak esan digu Euskeraren aldeko jai- 

-aldiak, Naparoako Euskal - adiskideak egin nai
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dituztela aurtengoz Alfsasuan ta egoki litzake jai oiek 

antolatzeko Euskaltzaindiaren izeneko bat izatea, ar- 

tarako eratzi bear dan batzar-ordean. Berak dio: 

Etxegarai litzakela egokia ordekuntza ontarako. Eus

kaltzaindiak baietz esan du.

IV.—Azkue jaunak irakuri digu Azkain-go batza- 

rean irakuri zigun lanaren jaraipena : Epentética e, 

Bizkaiko a-ren ordezkoa erakusteko, Sauguis eta 

Oihenart-en atzotitzak eredutzat ekari dizkigu.

V.—Etxegarai jaunak Laraun-dik biali dizkioten 

ber/so-beri batzuek irakuri dizkigu.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzita ofoi- 

tzez amaitu da batzaraldi au.

Donostia’n, Eusko-Ikaskuntzarcn gela nagusian,

1930’ko Lotaziíaren 23’an.

Aureko batzarean aipatzen dirán jaun berak bildu 

dirá eta otoitzez aei dirá.

I.—Urkijo jaunak lan auxe irakuri digu: ¿Cono

ció Oihenart los refranes vizcaínos de 1596?

II.—Iztegiaz luzaroan ekin degu.

III.—Orain dala gutxi Wincier jauna il da. Urgazlea 

baizan ta oregatik Euskaltzaindiak bere naigabea 

dager.

Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaitu da 

batzaraldia.


