
I.—Azkue jaunak dio: Alfredo Trombefti izkunle 
bikañari bere Morfología biali diola ía onek berari 
erantzupenez igori dion eskutitza irakuri digu.

Euskaltzaindiak nai lifuzke Trombetti jaunak argi
taratu dituen liburuak ta idatzi bear zayo gure gutun- 
tegirako biali ditzala.

II.—Lakonbe jaunak Bonaparte’ren eskutitzetatik 
artutako lan bat irakuri digu. Lan ofek gai oni dafai- 
kio: Permutación de las vocales.

III.—Azkue jaunak irakufi digu: Apéndice a la 
Morfología =  conjugación familiar vizcaína.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako laga-ta otoi- 
lzez amaitu da batzafaldia. \
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Donostia’n, Aldundi-jauregian, 1926’ko llbeltza’
ren 29’an.
Batzar ontara aufeko agirían aipatzen dirán eus- 

kaltzain berak datoz efa baita ere ordekoak.
I.—Etxegarai Karmelo euskaltzaiñ zanaren utsa 

befe bear Iitzake, araudiak aginfzen duanez. Igaro 
dira iragafi-aroaren bi ilabefeak ta Euskaltzaindiak, 
bifarte ortan, ez du inoren eskabiderik artu.

Orain ordea Azkue jaunak, Urkijo ta Landefetxe 
lagunfzaile difueia, idazki molx balen bifartez, BONI
FACIO ETXEGARAI dakar, bere anai zanaren or- 
derako.

Olabide euskaltzaiñ jaunak, ara zer dion Euskal
tzaindiari. «En las condiciones de falta de libertad 
con qug se procede a la elección, el que suscribe 
juzga que no puede contribuir a ella, prescindiendo 
de los méritos y  simpatías que para el mismo ten
gan los que sean vota dos.-Raimundo Olabide, S. J.»
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Idazki auxe dala-ta naiko ta luzc autuan egon on 
doren, Euskaltzaindiak erabaki du, aufarkitara jotzea, 
Azkue, Urkijo ta Landefetxe’k dakarten euskaltzain- 
-gaya, bein Euskaiízaindi-mayean azaldu dan ezkero. 

Autarkitara jo da ta ara ñola datoren:
Bonifacio Etxegarai-6 
Utsean -1

Olabide jaunak eztu autarkirik bota izan nai.
II.—Azkue jaunak, Jeringonza vasca en el léxico 

deitzen dan lana irakuri digu.
HI.—Maidagan jaunak, diruzayaren ordez, Euskal

tzaindiaren diru arfu-emanen zefenda irakuri digu:
Safera, len zegoanakin, auxe da: 38.217,48 pts.
Emanak eta eralkiak...................... 29.297,85 »

Datorengo gelditzen daña. 8.919,63 pts.
Ta beste gairik izan ez-ta otoitzez amaitu da 

batzafaldia.

Donostia’n, Aldundi-jauregian, 1926’ko Otsaila’
ren 18’an.
Bildu dirán euskaltzaiñak ona emen: Azkue, Kan

pion, Urkijo, Landefetxe, Eguskitza, Intzagarai, Intza 
ta Lak.onbe, eta Muxika ta Garitaonandia euskaltzain- 
-ordekoak.

I.—Aita Intza’k Napafo’an egin litezkean euskal- 
-jayak gai artu-ta, luzaroan itz egin digu ta Euskal
tzaindiak gogoz entzun dio.

Gañera adierazi digu, oraintxe gutxi Gipuzkoa’ko 
Andoain’en izan dala ta antxe esan diotela: euskeraz- 
ko anfzerkiak egin nai-afen, gizonezko edo emaku-


