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1. Kanpion jaunak jafaitu du bere lanaren irakur- 
pena: E l vascuence y  el antiguo egipcio.

2. Euskaltzaindiaren urte buru oníako diru artu- 
emanen gora-berak ta datorenerako presupuestoa. 
Arlo au ez da batere ikutu. Gipuzkoako Aldundiak 
zer emango duenen zai egon bear da egikizun au 
betetzeko ta onbeafez datoren batzafaldirako laga da.

3. Azkue jaunak bere lan eder Morfología Vasca 
irakuri du.

4. Urkijo jaunak befiz Landeta jaunaren idazki 
bat. Idazki au Landetak Eusko-Ikakuntzari egin dio.

5. Napafoako Aldundiak urteroko sorospidea 
Euskaltzaindiari emango diola aita Intzak iragafi du.

6. Azkenik, ezkuíifzak irakufi dira ta oien artean 
Etxegaray jaunak Marco-Gardoki-ri bidali diona ta 
Bergara’ko ta Zumaya’ko Lekaime-ikastetxekoak.

Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaitu da ba
tzafaldi au.
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1 9 2 4  G A R E N  U R T E A

D onosíi’n, Aldundi-Jauregian, 1924’ko Ilbelíza’ 
ren 24’an.
Bildu diran euskaltzañak abeíxek dira: Azkue 

maipuru, Kanpion, Urkijo, Landefetxe, Intza, Lakon
be, Altube ta Intzagaray; urgazletatik batez...

Oiturazko otoitza egin-da asi da batzafaldi au.
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1. Arasateko apaizburuari eskatu bear zaio, Eus- 
kaltzaindira bidali ditzala gau-gurtzaliak egiten dituz- 
ten otoitzak. Euskaltzaindiak pozez banatuko ditu 
euskal-elizetan.

2. Aita Intzak dasa : Iruñako euskal-ikastaroak 
ondo dijoazela. Gañera dasa : Lakoizketa jaunaren 
oroitaria jartzerako zerbaiten egitamua Narbarte’rako 
egin bear litzakela ta bere iritxia auxe : a) elizkizun 
bat; b) oroitariaren ezarketa; d) Lakoizketaren oroi- 
penez itzaldi bat. Aratsaidean beriz, areto-jai bat, 
abek gaibide artu-ta : a) batzaldia, zeñek lore-izen 
geiago esan; b) sari bat, euskalerik?) alderdi-izen ge
yenak aipatzen dituenentzat; d) beste sari bat, Bertiz- 
araneko ereka ta osin izen-geyenak esaten dituenen- 
tzat; e) pilota; g) olerkiak; i) euskal-abestiak. Euskal
tzaindiak ontzat artu du egitamu au.

3. Altube jaunak, diruzaia danez Euskaltzaindiak 
joan dan urtean artu ta eralki dituen dirutza guzien 
beri eman du. Euskaltzairiburuak dio : sorospideak 
gutxitzen dijoazela ta oso bideko litzakela, euskal- 
tzain bakoitzak, bere inguru bizi dirán euskal-abera- 
tsen izenak batzaraldi batera ekartzea, abei sorospide 
bat eskatzeko asmoz. Ontzat artu dute lenbizikoz 
beste euskaltzañak bañan alpefikakoa izango ote dan 
baten batek aitortzen du, euskal-aberats .oiek eskabi- 
dez beste alde askotatik aspertuta diralako. Diruzaiak 
dionez ara emen aurtengo sorospideak :

Bizkaiko-Aldundiak..........  5.000 peseta
Guipuzkoakoak................  10.000 »
Naparoakoak....................  3.000 »
Eusko-Ikaskuntzak..........  3.000 »
Bilboko-Udalak................  2.500 *
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Donosfikoak......................  1.000 peseta
Bilboko Udalaren aurezki-

kutxak............................  500 »
Len gelditzen diranak . . . .  7.014 »

Guzira no ski. . . .  52.014 peseta
Arlo au ondo erabili ondoren, erabaki da: soros- 

pide geyago baldin ezpadafor, batzafáldiak gutxitzea, 
órela besfe beartasun batzuetarako diru geyago izan 
dedin.

4. Aita Intzak margoz itz egin du ta margo-mota 
askoren izenak dakarzki: Napafoan bilduak dira.

5. Kanpion jaunak jaraitu du bere lan edera ira
kurtzen : E l vascuence y  el antiguo egipcio.

6. Euskaltzaindiak erabaki du : Bahr jaunari, 
osatu duen Erizkizundi bakoitzagafik 6 peseta ema- 
fea. 60 bete ditu ta beaz 360 peseta emango zaizkio.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzita otoi- 
tzez amaitu da batzaraldi au.

Donosti’n, Aldundi-jauregian, 1924’ko Ilbeltza’
ren 25’an.
Aureko batzafaldian aipatu dirán euskaltzaiñ ber

ak bildu dira, Azkue jauna maipuru dutela.
1. Azkue jaunak bere lan eder Morfología ira

kufi du.
2. Euskaltzaindiak lendik erabakia dauka euskal- 

tzain maite Domingo Agife jaun zanaren olerkiak


