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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-
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mezkoenfzat bakar diranak arkitzen ez dituztela. Aita 
Intza’ri erantzun zayo: Eusko-Ikaskuntza’ra zUzentze- 
ko ta antxe gai onfan egin litekeana ereztuko diotela.

Euskaltzaindiak Aita Intza’ren esku jafi ditu Argi- 
-donea batzuek Andoain’go euskal-antzerkilarien ar- 
tean banatu ditzan Euskaltzaindiaren opari bezela.

II.—Azkue jaunak bere lan bat irakufi digu: Con
jugación familiar vizcaína, lengo Morfología’ren zati 
eratsiya bezela.

III.—Urkijo jaunak esan digu bildu diran itz-befi. 
edo oraintsu bilduak Azkue jaunaren iztegi aundiai 
ezafi bear zaizkiyola. Ortarako ordea, Euskaltzain
diak aztertu bear ditu datozen guziyak eta Iztegirako 
diña ote dan ikusi eta beafak ala eskatu ezkero, 
oraindik ere Iztegiaren beste elastaldi befi bat egin. 
Azkue’k erantzun dio berekin dituela lenbiziko elastal- 
diaren Kartoyak ta abek efeztu Iezatekela beste elas
taldi befia.

IV.—Muxika jaunak esan digu bere aburuz, Eus
kaltzaindiak lenbailengo lan batzuek aldan lenen egin 
bear litukeala: esate baterako: idazle askok ez dakite, 
itz au edo beste, zeren ikurpenez erabili bear dan. 
Teafroko idazkiefan, batek itz bat darabilki beste ba
tek besíea, edo acíor, escena, acto, parte, etc., erde- 
razkoak esateko.

Batu bear da izen-ikerpena. Eguskitza jaunak dio: 
batez ere lan ori egin bear dala lenbailen, Adifzaren 
aldakuntzai dagokionez.

V.—Lakonbe jauna, Intxauspe’k Bonaparte’ri ida- 
fzitako eskutitzen zati batzuek irakufi dizkigu.

Beste gai batzuek bigararnonerako laga-ta amaitu 
da batzafaldia.


