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V.—Elissalde jauna euskaltzain aukeratu degu abó
batez fa Landeretxe zanaren ordez.
Ta beste gairik izan ez ta otoitzez amaitu da
bafzaraldi au.

B ilbo ’n E uskalízaindiaren etxean, 1930’ko Uriía ’ren 23’an.
Batzar ontan euskaltzain jaun abel bildu dirá: Az
kue maipuru , Urkijo, Olabide, Eguskitza, Intzagarai,
Altube, Lakonbe, Elissalde (aukeratua) eta urgazletatik Orma«txea efa Manferola. Ofoitz egin da.
I.—Eguskitza eta Manferola jaunak esan digute :
zein jai ederak egin dituzten aurlen Gernikan Jaungoiko-Zale-k. Bazkun elizfar oni asko zor dio Euskaleriak nonnai aiefazko lanez dabilelako. Euskalzaindiak pozik entzun ditu Jaungoiko~ZaIe~n lanak ta
zorionpide berezienak damazkio.
II.—Intzagarai jaunak aurez egotzi zitzaion ardurapideari jarairik esan digu : zenbat eskola -liburu
euskaldunak orain arteraiño argitarafu dirán. Beste
batzuek argitarafu gabe dagoz. Erabaki d a : aben
egileai otoi egitea, beren lantxoak lenbailen argitaratu ditzaten, garaia danez, euskal-liburutxoak bear aña
izan ditzagun.
III — Ongi jakiña da, gure mendi egaletan alako
eskola-txikiak badirala, an eta emengo Udalak eratsiak, inguruko neska fa mutiíai aurerapiden bat emateko. Euskeraz eman oi zaie. Euskaltzaindiak deritza:
euskeraz fa agian orain arterañoko baño afeta geiagoz, lan edo oitura ontan jaraitu bear dala. Begoz
gure ondoan, beste lan askotan bezela, Eusko-Ikas-
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kuntxa ta Euskaltzaleak. Bazkun abetan euskaltzain-ordeko gure Etxegarai jauna dalako, Euskaltzaindiaren gogoa, berorek esan bezaie, denok batera jo
dezagun.
Beste gai batzuek utzirik otoitzez amaitu da batzaraldia.

B ilbo’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1930’ko Ufila ’ren 24’an.
Aureko batzaldian aipatzen dirán euskaltzain jaun
berak eta Etxegarai bildu dira eta urgazletatik Ormaetxea eta Oleaga. Otoitz egin da.
I.—Aita Iraizoz-ek ostera ere bidali dizkigu itz
euskaldunak Joanes Etxebefi-gandik jaso ta bilduak.
Euskaltzaindiak beriz ere esker beroak damazkio
euskeraren alde áinbeste lan dagielako.
II.—Azkue jaunak lan eder bat irakuri digu. Oipuzkoar aditza beronen gaia.
III.—Iztegiaren lanetan jardun degu : Eguskitza
jaunak León jaunaren Imitazionea-WY. bilduak ta AL
tube ta Aita Intzak, erian bilduak.
IV.—Euskaltzaindiko kisa-aldaízea egin bear zan
ta beste bi urtetarako lengoak aukeratu dira. Ona :
Azkue : euskaltzainburu.
Aita Intza : Yabon-sail buru.
Kanpion : Iker-sail buru.
Intzagarai: zadorlari.
Altube: diruzai.
Lakonbe : gutunzai.
V.—Elissalde
Jean jauna euskaltzain izendatua
dago. Onen ordeko urgazle Izateko Louis Dassanee
jauna aukeratu da.

