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Iruñan, Kanpion jaunaren etxean, 1 9 3 4  - ko 
Oriíaren 2 2  -añ .

Iruñan, Kanpion jaunaren etxean, bildurik gaude: 
Azkue maipuru, Kanpion, Urkijo, Lakonbe, Eguskitza, 
Altube, Intza, Olabide, Elissalde, Intzagarai ta urgaz
letatik Ormaetxea eta Gorostiaga jaunak. Otoitz 
egin da.

I.— Iztegi beriaren lanetan jardun degu. Altube 
jaunak oarpide batzuek dakarzki ta Garostiaga jaun- 
ari adierazten dizkio, jaun onek artu bai - du, bere 
bizkar, Iztegiaren azkeneko lan abek atontzea.

Altubek eta Gorostiagak itz egin digute Iuzaro ta 
ekari dituzten irixpideak ontzat artu ditu Euskal
tzaindiak.

II.— Lan abek bukatuta, Iztegia betetzeko itz-beri 
bila jardun degu ta batzuek autatu ta ontzat eman.

III.— Olabide jaunak, Arantzazutik ekari digu Aita 
Basaberen txosten bat, Añibaro zanaren esku - idazki 
bat bidé. Euskaltzaindiak gogoz entzun du. A. Basa
beren txosten auxe guré E u s k e r a - n  argitaratuko da.

IV.— Azkue jaunak bere Oipuzkera osotua irakuri 
digu. Ta beste gai batzuek urengo egunerako utzi 
dira, batzaraldia otoitzez bukaturik.

Iruñan, K a n p i o n  j a u n a r e n  etxean, 1 9 3 4 - k o  
Oriíaren 2 3  - an.

Euskalzain auek bildu gera: Azkue maipuru, 
Kanpion, Urkijo, Eguskitza, Olabide, Altube, Intza, 
Lakonbe, Elissalde, Intzagarai ta urgazletatik Orma
etxea, Gorostiaga eta Irigarai Angel. Otoitz egin da.

I — Eguskitza jaunak bere lan bat irakuri digu: 
Leizaraga, Lardizabal eta Etxeparen liburuetatik eus-
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kal-aditzaren aldakuntzak jaso ditu ta itz batzuek, 
aretaz aztertuak ere bai.

II.— Altube jaunak dio: euskal-aur-ikastola-Ianak 
ez dirala utzi bear: arazo onetan beti zaitzan egotea 
on litzakela. Auxe adierazi bear litzaioke «Euskal- 
tzaindiaren Laguntzaileak» bazkunari fa baietz era
baki du Euskaltzaindiak.

III.— Euskaltzaindiaren laguntzaileak iragari digu
te beren batzar nagusia Donostian izango dutela 
datoren Uztan. Aita Intza izango da Euskaltzaindiaren 
ordeko.

IV. — José Agere jauna, len euskaltzain izana, 
urgazle izendatu degu.

V. — Aita Lhande gure euskaltzainkide maitea, 
gaxo dagola jakin degu. Zinez atsegabetzen gaitu 
beri onek, eta berefzaz geiago jakin bear degu.

Besterik izan ez da otoitzez amaitu degu batzar- 
aldi au.

Donostian, Eusko-Ikaskuntzaren gela nagusiañ, 
1 9 3 4  - ko G aragarilaren 2 7  -  an.

Euskaltzain abek bildu giñan: Azkue maipuru, 
Urkijo, Eguskitza, Olabide, Altube, Intza, Lakonbe, 
Etxegarai, Intzagarai. Urgazle jaunak beriz: Gorostia
ga eta Ormaetxea. Otoitz egin da.

I.— José Agere jaunaren eskutitz bat irakuri da. 
Eskerak ematen dizkio Euskaltzaindiari bera urgazle, 
aureko batzaretan, izenfatu zuelako.
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