
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.



2. Ez da atsegin gutxigoz entzun orain datorena: 
Euskal-Burnibidetako Batzar Nagusiak, emendik auf- 
erantzean, ufirik emango die euskaltzañai, Bilbotik 
Donostira edo alderantzirako bear duten íxartela. 
Txartel au lenbiziko malakoa izango da ta ilean 
beingorako bakafik. Euskaltzaindiak agertzen dio 
Batzar Nagusi ori bere barengo eskerpenik sutsuena.

5. Efenderiko Sanperio jaunak, Americara joate- 
koan, agindu zion euskaltzainburuari, ango euskal- 
aberatsen izenak bialiko zizkiola. Sanperio jaunak 
bere agindua bete du. Azkue jaunak gañera adierazten 
du, Durangon izan dala, ango aberatsak Euskaltza
indiaren alde pitin bat berotzen.

4. Altube jaunak Gernika ta Leniz inguru dabil-
tzan esakerak ekari ditu, bañan gerora obeto lan 
auxe betetzeko asmoz. t

5. Lakonbe jaunak Ohienart-en atzotitzetán eta 
neurtitzetan atzemaiten dirán aditz askarak gaibide 
artu-ta, lan bat irakurtzekotan zan bañan berak eska- 
turik ta osoagorik azaldu dezan, ufengo batzafaldi 
baterako laga da.

6. Narbarten, Lakoizketaren oroigafi egin bear 
dan jaiez itz egin da. Efi ortako Alkate jaunak dionez, 
obe Iitzake jai ori datofen udara alderako laga, goi- 
zago gertupenak eragozpen batzuek izan litzakiteke- 
ta. Euzkaltzaindiak baiezkoa eman du ta oroitafian 
jafi bear dan idazkia Irigarai jaunari egotzi litzaioke.

7. Bskualduna Baionako asterokoari, ume eus- 
kaldunen alde darabilzkien lanagatik Euskaltzaindiak 
¡çorionak agertzen dizkio. Alde aríako Euskal-BH -
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tzarak gai ortan egingo dituen jaietarako Euskaltza
indiak bere ordeko Lakonbe jauna aukeratzen du. 
Argia Donostiko asterokoak beste zerbait ideko da- 
rabilki. Oni ere zorion sutsuena te egin bear duen 
jaietarako Intzagarai ordeko izan bedi.

8. «Laziolaren izkera, antziñakoak ñola ebaki 
zuten, gure izkera onek darakusgu». Auxe izan da 
Eguskitza jaunak irakuri duen lan ederaren gaia. 
Oraindik ere geiago osatzekotan gelditu da ta osapen 
ori, garaiz irakuriko dio Euskaltzaindiari.

9. Azkue jaunak bere Morfología bigarko laga- 
ta, Kanpion jaunak bere lan ederaren E l vascuence y  
e! antiguo egipcio'en irakufpena jafaitu du.

10. Badira oraindik antzin-euskal-liburu zarak 
aztertu gabeak, adizkerak bilatzeko egin dan sayuan. 
Utsean daudenak betetzeko Ormaetxea urgazle jauna 
arazotu liteke.

Beste gai batzuek bigaramonerako utzi-ta oituraz- 
ko otoitzez amaitu da batzatzafaldi aun.
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Donosti’n, Aldundi-jauregian, 1924’ko O ísaila’ 
ren 29’an.
Aufeko batzafaldian aipatu dirán euskaltzaiñ berak

abildu dira, Azkue maipuru dutela.
1. Kanpion jaunak amaitu du irakurtzez bere lan 

edefa: «El vascuence y el antiguo egipcio».
2. Azkue jaunak ere bere lan edefa dan Morfolo

gía irakurtzen jafaitu du ta euskaltzaiñ batzuen oafak 
artu,


