
—  74 —

III.—Azkue jaunak Eronkari’ko euskalki-berezian, 
ipui batzuek irakufi dizkigu ta tartetako itz batzuek 
iragafiazi.

IV.—Azkue jaunak bere Morfología n dakarzkien 
atzizki -bel -bil gaitzat artu-ta Eguskitza jaunak 
txosten eder bat irakufi digu, batez ere, aitorturik 
atzizki oyek lerabilkiten ikurpena.

Donostia’n, Aldundi-jauregian, 1926’ko joraila’
ren 29’an.

Batzafaldira jaun abek datoz: Azkue, Kanpion, Ur- 
kijo, Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Intza, Intzaga- 
rai, ta Lakonbe, eta Muxika eta Garitaonandia euskal- 
tzain-ordekoak.

I.—Aita Intza’k iragartzen digu, Lekarotz’ko Ikast- 
etxean izango dala, urtero bezela, euskal-azterketa ta 
egoki litzakela euskaltzaiñ bat anfxe agertzea.

Aita Intza beroni eman zayo Euskaltzaindiaren or- 
dezkuntza.

II.—Napafoa’ko Euskeraren adiskideak Auritz’en 
izango dute. Garagafila’ren 27’an, alako jai berezi 
bat. Azkue jauna nai Iitzake itzalditxo bat egiteko. 
Onek bayezkoa eman du.

\\\.—Eusko-Ikaskuntzax<¿n idazki bat irakufi da ta 
idazki onez Madrid’ko bere Batzordearen eskari bat 
azaltzen digu. Batzorde ofek erdal-euskal iztegitxo 
bat nai luke.

Onetzaz erabaki auxe artu da: Iztegi orixe argitara
tu, bañan ontarako Azkue jaunak lendik egiña dau- 
kana buru artu-ta.
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IV.—Bi idazki jaso ditu Euskaltzaindiak, aren da 

afen eskaturik, alegiñak egin ditzala Nikolas Orma
etxea jauna geon artetik ez kanporatzeko.

Erantzun bear da: Euskaltzaindiak ezin eman liza- 
yokela bizimenaren betebiderik bañan bai tarteka sor- 
tzen zaizkion lanen saria.

V.—Oraintsu, Gobernuak, ikastetxetan erderazko 
ez diran liburutxuak irakurtzeko gebendua eman ornen 
du. Onetzaz asko itz egin da euskaltzaiñ artean, ba
ñan ezkera erabaki berezi batera eldu.

Ikastetxetan buru diranai eskatuko zaye gebendu 
ofen idazki edo agindua ta ala balitz Nuntzio jauna- 
rengana jo liteke.

VI.—Azkue jaunak bere Iztegi aundian ez dauden 
itzen zefenda galanía berak irakufi digu. Geyen-ge- 
yenak Aezkoa’n bilduak dira.

VII.—Aezkoa berfako ipui edo kontu batzuek ere 
bai ta bigaramonerako beste gai batzuek ufzi-ía oíoi- 
fzez amaifu da baízafaldia.

Donostia’n, Aldundi-Jauregian, 1926’ko Joraiía’
ren 30’an.
Azkue maipuru dala, baízafaldira datoz aur'eko age- 

rian aipatu diran euskaltzaiñ ta ordezko jaunak.
I.—Landefeíxe jaunak irakufi digu euskal-iíz-zefen- 

da luzea, beronek an da emen bilduak.
II.—Aita Intza’k ere besíe sala, Napafoa ía besfe 

Euskal-alderdieían afxituak. Abek eta Landefetxe’nak 
Euskera n argitaratuko dira.

III.—Lakonbe jaunak, Iníxauspe apaizaren ezkufitz- 
ak irakufi dizkigu. Luziano Bonaparte zanari idafzi- 
yak dira.


