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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 lizayokela bizimenaren betebiderik bañan bai tarteka sortzen 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 jaunarengana jo liteke.
VI.—Azkue jaunak bere Iztegi aundian ez dauden
itzen zefenda galanía berak irakufi digu. Geyen-geyenak Aezkoa’n bilduak dira.
VII.—Aezkoa berfako ipui edo kontu batzuek ere
bai ta bigaramonerako beste gai batzuek ufzi-ía oíoifzez amaifu da baízafaldia.

Donostia’n, Aldundi-Jauregian, 1926’ko Joraiía’
ren 30’an.
Azkue maipuru dala, baízafaldira datoz aur'eko agerian aipatu diran euskaltzaiñ ta ordezko jaunak.
I.—Landefeíxe jaunak irakufi digu euskal-iíz-zefenda 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 ezkufitzak irakufi dizkigu. Luziano Bonaparte zanari idafziyak dira.
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VI.—Eguskitza jaunak adibide batzuek egiten dizkijo Azkue jaunaren Morfología ri atzizki buru, gütz,
oí, ola, pen, ben gaibidetzat artu-ta.
Ta beste gairik izan ez-ta otoitzez amaitu da ba
tzafaldia.

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren ctxean, 1926’ko Oriía’ren 27’an.
Emen aipatzen dirán euskaltzaiñ jaunak batzafaldira datoz: Azkue, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza,Ola
bide, Intzagarai, Intza, Lakonbe ela euskaltzain-ordezko Oleaga eta Ormaetxea.
I.—Azkue jaunak esan digu: Bizkai’ko Aldundiko
batekin egon dala oraintxe Liceo izenez jaso bear dan
etxe edefean Euskaltzaindiarentzat tokitxo bat eskaturik; bañan es du oraindik ezertxo ere lortu.
II.—Euskaltzaindiak badaki, Gipuzkoa’ko Aldun
diak euskeraren aldezko agindu batzuek eman dituela
bere mendekoen arterako. Auxe ondo jakin bear da,
Bizkai’an ere Euskaltzaindiaren bitartez, lortu al iza
teko . . .
III.—Aita Intza’k esan digu: Auritz’ko euskal-jayak
uferatzen asi dirala ía jakin nai duela zein dirán Biz
kai’an Euskeraren adiskideak’ko bazkideak, abei,
jai oyefarako dei egiteko.
Emakume artean ere iratsi nai luke aita Intza’k
Euskeraren adiskideak deitzen dan bazkuna ta artarako araudi bat irakufi digu. Euskaltzaindiak ontzat
eman du.
IV.—Eguskitza jaunak eman digu Jangoiko-Zale'k
egin dituen Kristau-ikasbide jayen befi. Ume asko
izan da ta sari edefak banatu dira oyen artean. Eus
kaltzaindiaren zorionak.

