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Erdal-euskera iztegi a zertan doan azalt'zen dabe lan ouelau diarduen
euskaltzainak. “B ” izkia amaitutzat dagoala diñoe.
Beste barik eta araudizko otoitzaz amaia emoten jako.
Bilbao’n 1946’garren urtoko Epaila’ren 29’an, Euskaitzaindia’ren
etxean, Azkue jauna m aipuru dala, batzen dirá Urkijo, Etxaide, Zamarripa
ta Oleaga euskaltzainak, il oneri dagokon batzarra egiteko.
Araudizko otoitzaz asi da batzarra.
Lenaurreko batzar-agiria irakurri da ta ao batez onetsi.
Urkijo jaunak diño Burdeos’ko irakastetxe nago'sian, ikaste-gorengo
mal lea artzeko, Lafont jaunak euskerea gaitzat daben lana aurkeztu da
bela. Pozik entzun da barri au.
Urrengo Azkue jaunak “Nuevas curiosidades lingüísticas” deritxon
lana irakurri dau. Au bere pozik entzun da.
Gero J. M. Pabon jaunak Euskaltzaindia’ri bidalduriko eskutitz bat
irakurri da. Eskutitz orretan, Federico Castro Gisasola jaunaren alargunaren izenean “Léxico etimológico del euskera. Primer intento de siste
matización del vocabulario vasco” deritxon liburu-gai bat eskintzen
dautso Euskaltzaindia’ri, beronelc erosi gura ba dau. Euskaltzaindia aspaldian dirutan urri dagoala-ta, aitaturiko liburu-gai ori ezin oraingoz
erosi leikela erantzun dakiola ebatsi da.
Urrengo Zamarripa jaunak irakurri dauz lan b i: “Conjunción “ta ”
con significación causal”, bata; “Conjunción “ta ” significando “y com
pañía” ”, bestea. Atsegiñez entzun dirá.
Eta beste barik, araudizko otoitzaz am aitu da batzarra.
Donostia’n. mila bederatzireun eta berrogetasei’garren urteko Orri la’
ren ogetamaikan, Azkue, Urkijo ta Oleaga euskaltzainak, lenengoa m ai
puru dala, il oneri dagokon Euskaitzaindia’ren batzarra egiteko, batzen
dirá.
Araudizko otoitza esanda, lenaurreko agiria irakurri ta ao batez
onetsi da.
Urrengo Azkue jaunak irakurri dau lantxo bat: “Bete y bat”, “Be
y ba”, “Otz”, “Argi”, “Bero”, “U r”, “Z u r”, “Ñor”, “Zer” eta abar itzen
gora-bera-batzuk da gaia.
U rkijo jaunak, gero aitatuten ditu eta eurok dirala-ta azalben ego
kiak egiten ditu, urrengo Iiburu onek: “R. Lafont. Le sisteme du verbe
basque au XVI’e siécle” ; “Lakombe et R. Lafont. Indo-europeen, basque
et ibere”. Gañera adierazoten dau Lakombe jaunak, Prantzia’ko aldizkingi baten euskal-gaizko irakurkizun bat argitaratu dabela. Pozik enfzun da guzti au.
Esta beste barik eta araudizko otoitzaz amaitu da batzarra.
Bilbao’n m ila bederatzireun eta berrogetasei’çarren urteko Iraila’rei
ogetazazpi’an, Euskaitzaindia’ren etxean, Azkue jauna maipuru dala ta
Urkijo, Zamarripa ta Oleaga euskaltzainak berton dirala, egiten dau Eus
kaltzaindia’k il oneri dagokon batzarra.
Araudizko otoitzaz emoten dako asiera.
Lenaurreko batzarraren agiria irakurri ta gero, Azkue jaunak ira
kurten dauz lantxo batzuk. Ona emen euroen atzalburuak: “Bero v be”,
‘'Bada y ba”, “Un caso curioso de epéntesis en la numeración”, “Algunas
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geminaciones que antes 110 se explicaron”, “Bete y bal", “Z en flexiones
i «motas , "Jaun-anureak , A en interrogación”, "Dos casos de excepción
raros y curiosos”. Oso pozik entzun dira.
Zamarripa jaunak dirakurz beste lantxo batzuk. Euroen atzalburuak
onexek dira: “El artículo determinado sin valor traductivo”, “Particu
laridades de beste”. Gero “Jesús qn-ona” atzalburutzat daroezan bertso
uauujs. nere, iraüurten dauz. unek bere oso pozik entzun dira.
Eta beste barik araudizko otoitzaz emon dako batzarrari amaiera.
Donostia’n mila bederatzireun eta berrogetasei’garren urteko Azila ren ogetazorztzi’an, ciipuzkoako Ekautaren jauregian, Azkue, Urkijo,
Etxaide ta Oleaga euskaltzainak batzen dira, lenengoa m aipuru dabela, il
oneri dagokon Euskalztaindia’ren batzarra egiteko.
Araudizko otoitza egin da gero, lenaurreko batzarraren agiria irakurri da, ao batez onesten dala.
Urrengo Azkue jaunak “Estudio comparativo entre el vascuence y
varias lenguas cultas” deritxon lan ederraren atal batzuk dirakurz. EnLzuieaiv oar egoKi batzuk egiten dautsez.
Eta beste barik araudizko otoitzaz amaitu da batzarra.
• * •
Bilbao’n mila bederatzireun eta berrogetazazpi’garren urteko Ilbeltza’ren ogetaamaikan, Euskaltzaindia’ren etxean, Azkue jauna maipuru
uaia ia urjujo, Zamarripa ta Oleaga jaunak berton dirala, egiten dau
Euskaltzaindia’k il oneri dagokon batzarra.
Araudizko otoitzaz emoten jako asiera, eta lenaurreko batzarraren
ag'iria irakurri ta ao batez onesten da.
Urrengo erdal-euskera iztegia atondoten diarduan batzordeak, lan ori
zelan doan azaltzen dau.
Urrengo adierazoten da José Btxeandia, Nabarniz’ko eleizburu jaunak
“Kristau ikaskizuna” deritxon liburutxoa bialdu dabela, beronezaz Eus
kaltzaindia’ren eretxia ta onespena eskaturik. Azkue ta Oleaga euskaltzainais aziertu dagieia ta euren uxostena emon dagiela, ei;abagi da.
Gero, Azkue jaunak irakurri ditu “Estudio comparativo entre el
vascuence y varias lenguas cultas” deritxon liburu ederraren zati batzuk.
Azkenez Zamarripa jaunak "Dete reemplazando a bat" deritxon ¡an
POlit bat irakurri dau.
Ta beste barik eta araudizko otoitzaz emon jako batzarrari amaiera.
¥ ¥*
Mila bederatzireun eta berrogetazazpi’garren urteko Epaila’ren ogetazortzi’an, Donostia’n, Ekauta’ren jauregian, Azkue jauna m aipuru dala,
batzen dira Urkijo, Etxaide ta Oleaga euskaltzainak, il oneri dagokon
Euskaltzaindia’ren batzarra egiteko.
Beti legez, araudizko otoitzaz emoten jako asierea.
Lenaurreko batzarra’ren agiria irakurten da, eta ao batez onetsi da.
Urrengo Azkue jauna’k jarraitu dau bere “Estudios comparativos
entre el vascuence y varias lenguas cultas” deritxon lan ederra’ren atal
batzuk irakurten.
. üiixaide jauna’k diño, Euskaltzaindia’ri nasaitasun geiago emoteko,
ondo litzakela Aurrezki-kutxa ta beste onango batzuri, sorospidea eskatzea, Aintzakotzat artu da asmo au.

