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— barneoyal: entrada — txartela: butaca =  besaul- 

ki: palco-platea =  begela edo bezizku: palco princi

pal =  gela-nagusi edo zizku nagusi: palco-proscenio

— aure-gela edo aufe-zizku: anfiteatro — inguroki: 

delantera de anfiteatro =  inguroki-aure: gatería — 

agizko: entrada de galería =  agizko-sarbide: delan

tera de galería =  agizko-aufe: actores — antzezla- 

riak: apuntador — ixilesale: traspunte — oroitazle: 

programa =  egitarau: reparto =  banakefa: repre

sentación (fiesta) — anfzoki jai: representación (acto) 

=  anfzezkunde: representación (objeto) — anfzezki- 

zun: obra dramática == antzerki: obra cómica =  iri- 

antzerki, antzerki alai: ópera-zarzuela =  eres-anfzer- 

ki: monólogo =  bakarizkefa: diálogo alkarizketa.

Euskaltzaindiak itz abek aukeratu ditu ta abek era- 

biltzeko afen egiten diye antzerki-egile ta antzezlari 

guziei.

Ta beste gai batzuek bigaramonerako ufzi-ta, otoi

tzez amaitu da batzafaldi au.

Donostia’n A ldundi-jauregian, 1926’ko Garaga-

riía ’ren 26’an.

Aufeko batzafaldiko euskaltzaiñ ta ordekoak eta 

Ormaetxea jauna datoz. Otoitzez asi da batzafaldia.

I.—Ormaetxea jaunak txosten eder bat irakufi digu, 

acento euskériko, gai artu-ta.

II.—Lakonbe jaunak beste lan bat irakufi du ta auxe 

da beronen gaya: Subfijos románicos del euskera. 

Lan au Schuchardt jaunarena da ta atzizki abek aita- 

tzen ditu: arius, ario, airu, aria, era, kera, eri, keri, 

ka, ke, eta, unde, kunde, asun, tasun)

III.—Eguskitza jaunak diyo, asr bear dala Diccio-",
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na rio castellano-vasco egiten, Eusko-Ikaskuntzari 

agindu zitzayonez. Beste ainbeste egin bear litzake 

gramática dialectal-zz bañan oraingoz benepein Dic

cionario orixe asi. Euskaltzaindiak Ormaetxea jauna 

izendatu du iztegi beri oni dagozkion lanetarako ta

3.000 pesetako urteroko sariya emango zayo. Dei egin 

bear zaye itz beri idorozaleai ta baldin nork edo nork 

egiyazko 50 beri balekarzki, saritzat iztegi-ale bat 

emango zayo ta bere izena goragariízat Diccionario 

ofen itzaurean aipatu.

IV.—Azkue jaunak irakufi dizkigu Suhdialecto de 

Aezkoa iragafitzat duen lana, ta Balada de San 

Martín Aezkoan bertan berak bildua.

Ta geyagoko gairik izan ez-ta otoitzez amaitu da 

batzafaldi au.

Zumaya’ko Udalctxean, 1926’ko Uriía’ren 29’an.
Zumaya’ko Udaletxean, Euskaltzaindiak jai ospetsu 

bat izan du. Bertako Udalak Euskalzaindiari atariyan 

agur egin diyo ta onek ere, berez erantzun. Agufen 

ondoren, Udaletxeko gela - nagusiyan, Azkue mai

puru jafi da, aldamenez izanik bertako Alkate jauna, 

Elizako apaiz-laguntzaile edo koajutore bat, apaiz- 

burua efitik ufun dalako ta Eusko-lkaskuntzako zu

zendari Julián Elortza jauna.

Bonifazio Etxegarai euskaltzaiñ autuaren safera 

da fa berau zumayafa izanik, efi guziyak onetsi nai 

luke fa egiyaz efifar geyenak jai ontan olde-oldez 

daude. Gizozfe aundiyak befe beterik dauka gela.

Or daude Azkue ezik, euskalfzain jaun abek: Urkijo, 

Landefetxe, Eguskitza, Olabide, Infza, Inlzagarai, 

Lakonbe ta Etxegarai autua, urgazletafik Belaustegi- 

goitia ta Zinkunegi.


