-ssII.— Azkue berak bere Morfología-ren irakurpena
jafaitu du, Gipuzkoa’ko aditzari dagokiyona irakufirik.
III.— Euskaltzaindiak ikusi du alegiya Academia
Española’k emendik aurera besíe eletzain bafzuek
izango dituela, lengoez gain, ta bi noski Euskerari
dagozkiyokenak. Gobernuaren erabakiya izan da.
Euskaltzaindiak ondo edo begi onez ikusi du apxe ta
alaxe adierazten du. Bañan Olabide jaunak ez damayo erabaki oni bere baimenik.
IV.—Julien
Vinson jaunaren ilbefiya Euskaltzaindiak
berebiziko samiñez entzun du. Emenfxe adierazten du
bere naigabea ta ildakoaren sendiyari aitortzen diyo.
Ta beste gairik izan ez da otoilzez amaitu da batzaraldiya.

B ilb o ’n, A ld u n d i- jau re g ian , 1927’k o llb e ltza’ren
2 7 ’an.
Bildu dirán euskaltzaiñak abek dira: Azkue mai
puru, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Lhan
de, Intza, Lakonbe, Etxegarai ta Ormaetxea ordekoá.
I.— Yabon-sailari dagozkiyon gai batzuek autuan
jafi dira ta batez ere sorozpideai dagozkiyena: BizkaiAldundi Aufezki-Kufxak urteko mila peseta emango
dizkiyo auferanlzean Euskaltzaindiari; fa auxe dala-ta
Euskaltzaindiaren ongile izendatuko da. GipuzkoAldundiyak ez du sorozpiderik gutxitzen: orain artean
bezela, 10.000 peseta emango dizkigu.
II.— Aita
Intza’k ekafi dizkiyo Euskaltzaindiari
3.000 papertxo; ta papertxo oyetan euskal-itz-befi edo
oyen aldakuntzak, Azkue’ren Iztegian ez daudenez,
ezafiyak daude. Aita Intza’k bear duen baimenez, da-
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karzki paperfxo abek. Iruña’ko Udalak eragin duen
idazki-balzalditik datoz; ta papertxo oyen egileak aipalu bear dira noski. Aita Pastor Arayoz’ek mila ta
bosteun; Aita Polikarpo Iraizoz’ek seireun ta Karmengo Aita Elias ta Juan Garbizu jaunak laureuna dakarzkite.
III.— Aita Justo Mokoroa’k, Juan B. Agife’ren Platikak ondo aztertzea, bere gain artu-ta, biali dizkigu
itz-beri, aldakuntz, joskera ta esaerak Azkue’ren Izíegian idoro ez diranak. Euskaltzaindiak begi onez
ikusten du Mokoroa jaunaren afeta ta beroni zorionak
damazkiyo, are-eta beste liburu antzindafetan beste
ainbat egitea erabaki duelako, argitarako darabilkigun
Iztegiyaren ornigafi.
IV.— Azkue jaunak Mendiburu’ren Otoitz-gayak
dirala-ta txosten bat dakar, auxe befiz laurdenka
zatitua: 1,° Liburu ofetzaz Azkue berak daukan iritziya;
2.° 1768-tik 1904 arte egin diran liburu ofen elastaldiyak; 5.° azkeneko bi elastaldiyak dakarzkiten erazkin
edo apendizak ta 4.° Liburuak bereziz dakarzkiyen
adizkerak (flexiones verbales).
Ta beste gai batzuek bigaramonerako laga-fa otoifzez amaitu da batzafaldi auxe.

Bilbo’n, Euskaltzaindiaren eíxcan, 1927’ko llbelíza’rcn 28’an.
Aufeko agiriyan aipatzen diran euskaltzaiñ berak
batzafaldira datoz eta urgazlefatik Belausfegigoitia’far
Perderika jauna.
Azkue maipuru eta berak egin du asierako otoitza.
I.— Diru-zai ordekoak Euskaltzaindiko diru goraberak zeatzkiro azaldu dizkigu, ta urte ontan erabili

