
5. Aita Intza’k ere irakufi dizkigu Napafoa-aideari 

idoro dituen euskal-itz befiak.

4. Azkue jaunak erderazko modismo-i dagokion 

euskal-esakerak derifzan lana irakufi du.

5. Kanpion jaunak esan digu: Datofen Agoril’ean 

Axular zanaren jai-oroigafi batzuek Sara ’n ospafzera 

dijoazela : On litzakela Euskaltzaindia jai oyetan iza- 

tea. Jai-egiíeak ez digute oraindik ezertxo ere adierazi, 

ía obe da noski gerorako ustea onen erabakia.

Ta besíe gairik izan ez-ía, ofoiízez amaitu da ba- 

ízafaldia.
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Bilbo’n Euskaltzaindiaren etxean, 1925’ko Epai-
ía’ren 26’an.
Azkue jauna maipuru duíela euskalfzain abek bildu 

dira : Urkijo, Landereíxe, Olabide, Alíube, Lakonbe 

ía Inízagarai. Urgazleíatik Belausíegigoiíia jauna. 

Maipuruak otoiíza egin du.

1. Olabide jaunak dio : Bilbo’ko egunari Euzka- 
di’n galdetu duela, zergafik azalízen ez dirán, egunari 

onen ofialdetan, Ebanjelioaren zatitxpak, ta erantzun 

diotela euskerazko zatifxo oiek ez dauzkaíelako.

Euzkadi’k artu lezazkike, oraintxe agertu dan 

Argi-donea deitzen dan eliz-liburufik.

2. Maipuru jaunak irakuri du Agiré Domingo 

euskalfzain maite zanaren anaiaren eskutitz baí, aren 

euskal-Ianak, argitara bidé, zerfan oíe dauden galde- 

íurik. Etxegarai jaunaren besíe eskutiíz bat ere irakufi 

da, auxe gai duelarik.



Erabaki da : Intzagarai jaunak bildu ditzala Agiré 

Zanaren idazti lan berezi batzuek, ta abek argitara- 

tzea, zerbait diru emanik, Agire’ren senideari, jabeta- 

sunaren ordainbidez.

5. Bahr jaunari joan dan udaraldiko bere euskal- 

lanagatik zer sari eman lekioken autua jo da. Ikusten 

danez, bere eralketak 489,60 peseta izan dira. Euskal- 

tzain batzuek diote,' Bahr jaunak, eralketa ta bere 

lan ordain, 650 peseta arfu lezazkikela fa geiago ez 

noski, Euskaltzaindiaren bekaduna dalako.

4. Altube jaunak oarbide luze ta mamitsu bat 

dakar, Azkue jaunaren MorfologíaW  zerbaitetan ere 

erantzuteko. Gogoz entzun dute euskaltzaiñ jaun gu

ziak, batez ere acento-ñ dagqkion zafi edefa. Lan 

onek zer ikusi asko duelako Azkue’ren Morfologia- 

rekin gure aldizkari Euskera n argitaratuko da.

5. Olabide jaunak, esku-idazti batetik artu-ta, 

Iruña aldeko erderari ezafita dabiltzan euskal-ifz as- 

koren zerenda irakuri digu.

Lan polit eta txalogaria da. Revista Internacional’ 
en argitaratuko da.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako ufzifa otoi

tzez amaitu da batzafaldi au.
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B ilbo’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1925 ’ ko 
Epaiía ’ ren 27 ’ an.
Aufeko batzafaldian aipatzen diran euskaltzaiñ 

berak biltzen dira eta urgazletatik batez.


