
1. Azkue jaunak bere Morfología amaitu ta orain 

bere lan edefaren argibidea dakarkigu. Argibide ofek 

lenbizi euskal idazleen Iefo agiria dakar euskal-idazle 

befi batzuek emanik. Gero gaien lefoa dator. Batzaf- 

aldiaren asti geiena irakurpen onek eraman digu.

2. Bilbo’ko U dal-aren euskal-irakasleen az- 

terkari ta epaile izateko, garaia danean, Euskaltzain

diak Altube, Eguskitza ta Azkue izendatu ditu.

3. Etxegarai jaunari esan bear zaio bere euskal- 

ízain-saferako itz a ld ia re n  agiritxo bat Eguskitza 

jaunari biali dezaiola.

Ta beste gairik izan ezda otoitzez bukaíu da ba~ 

tzafaldia.
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Donostia ’ n, Gipuzkoa ’ ko Aldundi-jauregian,
1925 ’ ko Yoraila’ ren 27 ’ an.
Batzafaldira euskaltzaiñ abek datoz : Azkue mai

puru, Kanpion, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, O labi

de, Altube, Intzagarai, Intza ta Lakonbe. Araudi-otoi- 

tza egin da.

1. Urkijo jaunak esaten digu : Juan Karlos Gefa 

jauna autatu bear litzakela Euskaltzaindiko urgazle 

izateko, edozeñek daki-ta, jaun onek euskeraren alde 

lan asko egiten duela, batez ere oraingo txandan, 

antziñako euskal-neurtitzak argitaraturik.

Euskaltzaindiak pozik aukeratzen du Juan Karlos 

Gefa jauna bere urgazletzat ía auxe ori iragari bear 

zaio.



Beste jaun agurgari bat aipatzen du Urkijo jaunak: 

Trombetti jauna. Onek ere bere idazti eder batean 

euskera goratzen du ta noski euskaltzaindiak zerbai- 

tez saritu bear luke.,

Zer aipamen eman bear litzaioken, ez da batzar- 

aldi ontan erabaki, baña datoren iiekoan erabaki bear 

litzake.

2. Altube jaunak jaraitu du bere lana, euskal- 

acento gaibidetzat arturik. Lengo batzafetan irakuf- 

itako txostenaren osabidea da. Qogoz entzun dio 

euskaltzaindiak.

3. Euskaltzaindiak erabaki du : Agiré gure lan

kide maite zanaren idazki batzuek argitaratzea: olerki 

ta ipuitxoak izango dira liburu befi onen mami. Intza- 

garai’k aukeratu lezazkike.

4. Aita Intza’k irakufi digu Napafoa’ko Aldundiak 

berari bialtzen dion eskutitz bat. 650 peseta gelditu 

dira Napafoa’ko euskal-jaialdiak egin-da gero; ta 

Aldundiak dio Euskaltzaindiak gorde ditzazkela, ge- 

roko jai batzuetarako asibide izan ditezen.

Aldundiari diru ori eskatu bear zaio ta aufezki 

-kutxan jafi.

5. Lekarofz’en euskal-azterketak iz a n g o  dira. 

Euskaltzaiñ jaun bat antxen agertzea, bertako Zuzen- 

dariak nai luke.

Azkue jauna joango da.

Ta beste gai batzuek ufengo batzafaldirako laga

ña amaitu da auxe.
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