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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



argitaratzea. Olerki oiek eskatu zitzaizkion Etxega- 
rai jaunari ta beriz eskatu bear zaizkio, onen eran
tzupena ikusi-ta zerbait erabaki dedin.

5. Erabaki du Euskaltzaindiak auxe : Aita Ola
bide aspaldi bafzaraldiíara ez datoren ezkero beroni 
adierazi, atsekabez euskaltzaiñ guziok nabaitzen de
gula bere utsa.

4. Ezkutitzak. Irakuri dira : Schuchardt, Etxega- 
rai ta Narbarte’ko Udalarena.

Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaitu da ba- 
tzaraldi au.
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D onosíi’n, Aldundi-Jauregian, 1924’ko O ísaila’
ren 28’an.
Batzafaldi ontan emen aipatzen diran euskaltza

ñak bildit dira: Azkue maipuru, Kanpion, Urkijo, 
Lakonbe, Landefetxe, Intza, Altube, Eguskitza ta 
Intzagarai; urgazletatik batez.

t. Azkue jaunak adierazten du: Bilboko Udai- 
Aufezki-Kutxak 500 peseta emango dizkiola sorospi- 
detzat Euskaltzaindiari: Gazteizko Udal-Aufezki-Ku- 
txak 150 peseta: Gipuzkoako Aldundi-Aufezki-Kutxak 
1.000. Donostiko Udalekoak ez duela ezer emango 
erantzun du. Bizkaiko Aldundi-Kutxari 2.000 peseta 
eskatu zaizkio ta oraindik erantzupenik ez da. Napaf- 
oakoak erantzun du oraindik asi befia dala bere ara- 
soan ta lenbizikotz beintzat ezin ezer eman lezakela. 
Atsegiñez entzun dute beste euskaltzañak auxe ta 
sorospidea dakarkiguten guziai esker bereziak ematea 
erabaki du.


