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Oni erantzun dio Urkijo jaunak, ez dala ori (Orma- 

etxea jaunaren gaya), Schuchardt jaunak erabili ta 

dakarena.

5. Eguskitza jaunak Azkue’ren MorfoIogía-v\ adi- 

bidé batzuek jari nai dizkio, formas familiares. Mor
fología ofek dakafen gai edo atalean : Eguskitza 

jaunak dio : dialogadas ere esan ditezkela. Olabide 

jaunak esaten digu : Eguskitza jaunaren idazki au 

gure Euskera'n azaldu bear dala, batez ere Euskal

tzaindiaren arazo gain-gaiñekoa da-ta : Ofelako edo 

ideko lanak bildu ta ondo gorde.

6. Azkue jaunak bere Morfología irakufi du.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzi ta otoi- 

tzez amaitu da batzafaldia.

Bilbo’ko Aldundi-jauregian 1925’ko Ilbeltza’ren
30’an.
Aureko agiriyan aipatzen dirán euskaltzaiñ ber- 

-berak bildu dira : urgazletatik Oleaga jauna bakafik.

1 ’ Azkue jaunak bere Morfología-x\ azken irakur- 

pena eman dio.

2. Euskaltzaindiak erabaki du : euskaltzaiñ ba

koitzak, bi iiebetetik bein bederik, euskal-gayetatik 

zerbait ekafi dezala, aufez ordea Euskaltzainburuari 

zer dakafen adierazi-ta.

3. Euskaltzaindiaren urteko diru gora-berak ira

kufi ditu Altube diruzai jaunak ta ona ñola datozan.
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Izango dirán sorospideak :

Gipuzkoa’ko Aldundiak . . . 10.000 peseta

Bizkai’k o a k .................................. 5.000 »

Eusko-Ikaskunfzak....................... 3.000 »

Naparoa’ko Aldundiak . . . 2.000 »

Bilbo’ko Udalak ............................  2.500 »

Donosfia’k o a k ..........................................  1.000 »

Gipuzkoa’ko Aufezki-Kuíxak . 1.000 »

Bilbo’ko Udal-Aurezki-kufxak . 500 »

. Gaizteiz’k o a k ..........................................  150 »

D iru- irabazpenak .....................................  350 »

Euskera ’ren arpide ta idaztitan . 300 »

Amerika’ko Laurak-Bat-zk . . 2.000 »

Joan dan urteko kondoa . . . 11.342,05 »

Guzira. . . 39.142,03 »

Euskaltzaindiaren eralketak auríengo (gutxi gora- 

-bera)

Urteko Baízafaldiak . . . .  9.000 peseta

O iko batzaretatik gañerako joan

- e ío f i a k .......................................  3.000 »

Soroski, ikaspide ía sariak . . 7.800 »

Landolako eralkeíak eía etxea . 2.300 »

Arazodunen lan-sariak . . . 4.000 »

Idaztiak argitaratzen, erosfen . 4.000 »

Guzira. . .30.100 »

Ufengo k o n d o ra k o  geldiízen 

dira ............................................  9.042,03 »

Guzi-guzi beaz. . 39.142,03 »

4. Ezkutitzak. Eíxegarai jaunak baí bialdu du, 

egun baízuek bafu Euskalfzaindi-eíxean azalduko
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dala esanik. Schuchardt-enak eskefak emafen dizki- 

gu, urteroko saria biaii diogulako ta auxe artu duela 

iragartzen digu.

Ta beste gairik izan ez-da otoitzez amaitu da ba- 

tzafaldia.

D onostia ’ n, G ipuzkoa’ ko Aldundi-Jauregian,
1925 ’ ko Otsaiía ’ ren 26 ’ an.
Batzafaldi ontara euskaltzaiñ abek datoz : Azkue 

maipuru, Kanpion, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, 

Olabide, Intzagarai., Altube, Intza eta Lakonbe.

1. Azkue jaunak dio : Mikoleta’ren elastaldi befi 

bat egin bear litzakela, Urkijo jaunak duen’esku-idaz- 

kitik dtera-fa. Ofetarako Euskaltzaindiak Urkijo jau

naren baimena bear eta onek gogo guziz ematen dio.

2. Urkijo jaunak Euskaltzaindiari iragartzen dio: 

salgai dagola Bayona’ko diozesiak egindako liburu 

Plegariak  baldin erosi nai badu.

3. Kátalandafak beren Mapa lingüístico argita

ratu dule : 900 peseta beronengatik eskatzen dituzte. 

Autua jo da, erosiko ote dan edo ez ta auxe erabaki 

da : Euskaltzainburuak ikusiko du, ainbeste diruen 

diña ote dan Mapa ori; diña balitz, erosi beza.

4. Urkijo jaunak Euskaltzaindiari galdera bat 

egin nai lioke : Patronimia Vasca egiteko, Eusko- 

-Ikaskuntza’k Odón Apraiz jauna arazotu du. Badaki- 

te euskaltzaiñak Toponimia Vasca zertan dagon : 

Eleizalde zanaren sendiari eskatu zayo eta onek ez


