
neologismoak sortu ditezen. Nai luke Euskaltzaindiak 
len bai len Iztegia argitaratu bañan itz-befien sail 
onek garaia bear.

IV,—Altube jaunak, anda emen, onlako fa alako 
liburuetan hildufako itz eta esakun, Azkue jaunaren 
Iztegi aundian ez daudenak, irakufi dizkigu. Beste 
ainbat Eguskitza jaunak, Aita Lhandek oraintsu argi
faratzen duen iztegitik bilduak.

V.—Joan dan ilean esan bear zan batzaraldi- 
aufeko Espíritu Sanfuaren Meza etzan eman, aztu 
giñalako. Biar Euskaltzaindia Santiago Elizara, goi- 
zeko bederatzitan, Mezara joango da. Meza Aita 
Intzak emango du.

Ta besfe gai batzuek bigaramonerako utzirik otoi
tzez amaitu da batzafaldia.

Biibo’n» Euskaltzaindiaren etxean, 1928’ko Azi*
ía’ren 30’an.
Aufeko batzafaldian aitatzen dirán jaun berak 

datoz. Otoitz egin da.
I,—Aita Intza-ren bitartez, Euskaltzaindiak artu 

difu Aita Afayoz eta aifa Ikastegietak, Iztegi befirako 
egin dituzten lanak. Ongi egiñak daude. Atsegin 
aundiz artu ditu ere Iñazio Mari Efxaidek Iztegirako 
bialízen dizkion txartelak. Abek ere ederki egin eta 
tajutuak daude.

Euskaltzaindiak biotz-biotzeko eskefak jaun abei 
damaxkie.

H.—Aifa Intzak dio : Aita Pastor Afayoz-ek bere- 
biziko lan saltona dakarkigula Izfegiaren arazo ontan 
ta zerbaitez saritu bear lifzakela. Baietz dio Euskal
ízaindiak: ta saría izango da idaz-fresna edo maquina,
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ez befi-beri erosia, baizik len dabilen befi xamafen 
baf. Onfarako 200-dik 250 pesetaraño eraiki litezke. 
Eroskefa al bada, Monte de Piedad Munizipal-zn 
egin bedi.

III.—Barandiaran José Migel jaunak, berefzaf auke- 
rafu zan urgazlefza oniritxirik, eskefak eman dizkigu.

IV.—Lakonbe jaunaren bidez, artu du Euskalfza- 
indiak Sur l'Histoire du Bretón deitzen dan liburua. 
Emile Ernault bere egile jaunak Euskaltzaindiari 
eskeitzen dio. Eskefik asko.

V.—Itzberi-azferkefan batzafaldiko garairik geiena 
igaro dute euskaltzaiñ jaunak, ta Actividad arte 
iritxi dira.

Ta beste gairik izan ez da otoitzez amaitu da 
batzafaldia.

Donostian, Eusko-lkaskuntzaren Gela nagusian,
1928’ko Lofazila’ren 19’an.
Batzafaldi ontara emen aipatzen diran euskaltzaiñ 

jaun abek datoz: Azkue, Urkijo, Landefetxe, Olabide, 
Lhande, Intzagarai, Altube, Intza, Lakonbe, Etxega
rai ta urgazletatik Ormaetxea jauna.

Otoitz egin da.
.1.—Aita Intzak esan digu, Iruña-ko Apezpiku jaun

ak, oraintsu eman duela bere artzai-eskutifz bat, eus
keraz eta erderaz idatzia. Pozik entzun du auxe Eus
kaltzaindiak. Gazteizko apezpiku jaunari eskari baf 
egitea erabaki da: eskari au ordea, arpegi-arpegiz 
egin bear litzaioke: erderazko itzaldiak ziaro ultzeko, 
euskera besterik ez darabilkifen efietan.

II.—Aita Lhandek dio, efi euskaldun askotan, be- 
deratziurenak erderaz egiten dirala. Lenago ere ibili


