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VI.—Eguskitza jaunak adibide batzuek egiten diz- 

kijo 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 Ori-
ía’ren 27’an.
Emen aipatzen dirán euskaltzaiñ jaunak batzafal- 

dira datoz: Azkue, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza,Ola
bide, Intzagarai, Intza, Lakonbe ela euskaltzain-or- 
dezko 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 eska- 
turik; 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 arta- 
rako 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.
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V.—Aita Intza’k esan digu Muñoa jaunaren ikas- 

tetxeko lanak: aurfengo urte befitik Ofila-arte 104 
mutil -aziyak gabazko ikastaroan izan dira ía denai 
euskeraz irakafsi zaye.

Egunezko ikasíaroan 84 mutiko dabilfz fa oraintxe. 
jesusen Zerurako Igokundean jai berezi bat izan dute, 
Gogoz entzun du auxe ere Euskaltzaindiak.

VI.—Aita Intza berak irakuri dizkigu Aita Justo 
Maria Mokoroa’k Tolosa inguruan aurkitu dituen ifz 
euskaldunak.

VII.—Motrikun idorofako aita Mendiburu’ren esku- 
*idatz lan bafen iízaurea Ormaetxea jaunak irakuri 
digu.

VIII.—Eguskitza jaunak Azkue’ren Morfologiari 
adibide batzuek egin dizkio: -la, -le, ízale, tale gaibi- 
detzat arfu-ta.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi-la oíoi- 
fzez amaifu da baízafaldia,

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1926’ko Ori-
ía’ren 28’an.

Baízaraldian bildu diran jaunak abek dira: Azkue1 
Urkijo, Landeretxe,' Eguskitza, Olabide, Intzagarai, 
Intza ta Lakonbe euskalfzaiñak eta Ormaetxea or- 
dezkoa.

I.—Azkue jaunak bere lantxo bat irakuri digu: Lu~ 
ziano Bonaparte’k egindakoen befi batzuek emateko: 
Bonaparíe’ren lanak izen auxe du: Observaciones de 
la Lengua Vasca.

II.—Ormaetxea jaunak idazki bikain batez erantzu- 
ten diyo Navarro Tomas’i, onen ejercicios fonéticos


