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dako lanarekiko bere aburua. Aburu onez, Azkue
jaunak diona, auxe da: Rollo’ren lana, ederki mamifu,
pikortu ta 'tankeratua dagola; Rollo berak dasa ez
duela akets gabeko gauzarik azalfzen, ta egiaz abetatik batzuen-batzuek Azkue jaunak igari dizkio; batez
ere iru gai abetan: 1,° Vocablos no marquineses; 2.°
Apreciaciones fonéticas; 3.° Exposición de afijos.
Rollo jaunak bere lanaren azken-aldera dakazkien gayetatik bereziz aipatu du Azkue jaunak, Iamiai dagokiena noski Polifemonen izunkeritik aferia.
Azkue jaunak bere lana bukatu duenean, beroni
otu zayo, Rollo jauna Euskaltzaindiko urgazle izendatzea, orain gutxi dala il dan Dogson urgazle jaun
aren ordeko. Euskaltzaindiak onetsi du. Azkue’ren
idazkia Revista lnternacional-zn argitaratuko da.
Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta, otoitzez amaitu da batzaraldia.

Bilbo’n Aldundi-jauregian, 1925’ko Lotazila ren
23’an.
Batzafera euskaltzaiñ jaun abek datoz: Azkue, Ur
kijo, Landerefxe, Eguskitza, Olabide, Intza eta La
konbe; euskaltzain-ordeko Oleaga eta Ormaetxea eta
Manterola urgazlea.
I,—Manuel Lekuona urgazle jaunak txosten eder
bat biali digu Gazleiz’tik: Txosten onen idaz-burua
auxe da: Contribución al estudio de la Sintaxis eus
kérica. Lan ortan euskera ta latinaren antzordeak
azaltzen ditu ta txostenlariak nai luke gai oni, toki
berezi bat ematea, euskal-eliztian.
Lan au gure Euskera’n argitaratuko da.
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II.—Ormaetxea jaunak ez du alpefikako lanik egin
Euskaltzaindiak agindurik,
Bizkai’ko efirik-eri ibili da ía berak kutunkiro jaso
ditu efiak eman dizkion euskal-itz eta adifzaren aldakuntzak. Baita ere ekafi dizkigu aldakuntza oyen taríe gufxineko gora-berak fa abetan bere irifxiz berdintasun batera efez eldu leike.
III.—Eguskitza jaunak irakufi dizkigu adifzaren
sustar-mota batzuek ta Oyetatik gutxi-gora-berako
adifzaren lenengo arpegialdiak.
IV.—Irakufi dizkigu ere Azkue jaunak euskal-ezz/emismoak ta Bonaparte jaunaren eskufifzen ageri
batzuek.
V.—Badaki Euskaltzaindiak Eusko-Ikaskuntza eta
Euskal-Esnalea alegiñetan dabiltzala Karmelo Etxe
garai euskaltzaiñ maite zanaren jayotetxean alako
oroiafi baf jartzeko. Euskaltzaindia oyekin batera dijoa fa gogoz batufzen zaye oroipen ofen edozer
gertapenerako.
VI.—Rosario de Santa Fe’ko (Amerikan) Eusko-Etxeko Zuzen-Batzafaren ezkutitz baf irakufi da.
Gure Ianetan bat egin nai luke fa sorospidetxo bat
bialtzen digu. Eskefak.
/
Ta beste gairik izan ez-ta araudi-ofoitzez amaitu
da batzafaldi au.
Erizkizundi-Irukoitzax).

Donostia’n, Aldundi-Jauregian, 1926’ko Ilbelíza’
ren 28’an.
Euskaltzaiñ abek batzafera dafoz: Azkue, Kan
pion, Urkijo, Landefetxe, Olabide, Intzagarai, Intza
fa Lakonbe, eta Muxika ta Garitaonandia euskaltzain-ordekoak.

