
Ta beste gai batzuek bigaramonerako utzirik, otoi- 

tzez amaitu du batzaraldi au.
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Bilbon, Euskaltzaindiaren etxean, 1931’ko Ilbel-

tzaren 23’an.

Euskaltzain ¡aun abek bildu dirá: Azkue maipuru, 

Urkijo, Eguskitza, Olabide, Altube, Intza, Lakonbe, 

Etxegarai, Elissalde, Intzagarai ta urgazletatik: Be- 

laustegigoitia, Oleaga ta Ormaetxea. Otoitz egin da,

I. — Durango’ko epaile jaunari biali bear zaion 

idazkia moldatzen Euskaltzaindiak jardun du: ta zer- 

bait izpidetu ondoren auxe atera da :

«La Academia ha acordado haber visto con agrado 

la conducta del Sr. Juez de 1.a Instancia de Durango, 

en un incidente que estos días se ha promovido, por 

el respeto que revela a la voluntad de los padres que 

desean imponer a sus hijos un nombre, que a juicio 

de aquellos denota su origen, derecho que está reco

nocido por la ley, y que aquel digno funcionario ha 

amparado.»

II.—Eguskitza )aux\dk-gintza-kiníza atzezkiízaz itz 

egin du: Azkuek nonbait bere Morfologian: oficio 

ikertzen duela dio ta Eguskitzak dasa oficio ezik, 

acción ere askoían ikertzen duela. Lan au gure Eus- 

kera-n argitaratuko degu.

III.—Aita Intzak eman digu, orain aixtian Iruñan 

izan dirán euskal-jaien beri. Aldundi eta Udalak jai 

abetarako sorospidea eman zuten ta gañera, aldunak 

eta udalekoak euskal-jai oietan beren burua agertu 

dute. Txistulari ta dantzariak izan dirá: umeak sariztu 

dituzte, batez ere bertan azaldu ziran berogei bat, 

euskera ederki zekitenak. Jakiña: euskal-jai abek Na-



paroako Euskeraren Adiskideak deitzen dan batza- 

rak gertu ta eragin ditu. Euskaltzaindiak poz-pozik 

enfzun ditu beri abek.

Aita Intzak berak dio: euskeraren zabalkunderako, 

naiz trenetan, naiz bide ta jende edo oste aundia bil- 

tzen dan tokitan alako orma-idazki edo letreroak ipiñi 

bear lirakela: Euskaldunai, euskeraz: Euskaldunak 

euskaldunakin euskeraz iíz egin bezate edo era 

ontako idazkien bat. Ez du Euskaltzaindiak onetzaz 

ezer erabaki.

Aita Intzak berak dio: Euskal-Ikastoletarako, ta 

abetan euskeraz itz egiten dutenen saritzat alako do

mina edo edergailu bat aukeratu bear litzakela. Eus

kaltzaindiak erabaki du: Euskaltzaleai onetzaz zer- 

bait esatea.

IV.—Araiozko A. Pastorek biali dituen euskal-itzak 

Euskaltzaindiak pozik jaso ditu. Aita Intzaren bitartez 

datoz.

V.—Gipuzkoako Aldundiak euskal arazo baterako 

eskatzen digun baizordeko Intzagarai izendatu degu.

VI.—Diruzai Altube jaunak irakuri dizkigu Euskal- 

tzaindiko diru artu-emanak ta onetsi ditugu.

Ta beste gairik izan ez da, otoitzez amaitu degu 

batzaraldia.
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Donostian, Eusko-Ikaskunízaren gela nagusian, 

1931-ko Otsailarcn 26-an.

Euskaltzain jaun abek bildu dirá: Azkue maipuru, 

Urkijo, Olabide, Intzagarai, Altube, Intza, Lakonbe 

ta urgazletatik Ormaetxea jauna. Otoitzez asi da.

I.—Intzagarai jaunak Aritmetikarako itz batzuek 

dakarzki, an emen bilduak, Euskaltzaindiak zein eta


