
324- I .- EUSKERA - 1956

Donostia’n, Ekauta’ren Jauregian, 1944’gko. Azila’ren 24’an Azkue 
jauna maipuru dala ta Urkijo, Etxaide ta Oleaga euskaltzain jaunak ber- 
ton dirala, egiten dau Euskaltzaindia’k il oneri dagokon batzarra.

Araudizko otoitza esan da gero', lenaurreko batzarra’ren agiria ira
kurri da ta ao-batez onetsi da.

Urrengo Krutwig euskaltzain-urgazle jaunaren lantxo bat irakurri 
da. “Introducción a una heráldica vasca. Del léxico. Primera parte” deri- 
txo. Pozik entzun da.

Gero adierazo da Florentino Castro Gisasola jaunak “El enigma del 
vascuence ante las lenguas indoeuropeas” izenpuruaz egindako Iiburu 
bat argiratu dala. Liburu onen zertzelada batzuk aurreratu zituan Urkijo 
jaunak azkenengo Orrila’ko batzarrean. Gaur zeatzago arakatu da, ta 
bertan agiri dirán gauza batzuk gaitzat artuta, batzarkide guztiak eta 
batez be Oleaga jaunak egiten ditue oar egokiak.

Ta beste barik, araudizko otoitzaz amaitu da batzarra.

Bilbon 1945’gko Ilbeltza’ren 26’an, Euskaitzaindia’ren etxean, Azkue 
jauna maipuru dala ta Urkijo, Etxaide ta Oleaga euskaltzainak berton 
dirala, il oneri dagokon batzarra egiten da.

Araudizko otoitzaz emoten jako asierea ta lenaurreko batzarra’ren 
agiria irakurri ta, ao batez onetsi da.

Urrengo Azkue jaunak “La epéntesis en la conjugación vasca” de
ritxon lan eder bat dirakur. Pozik entzun da.

Eta beste barik ta araudizko otoitzaz emoten jako batzarrari amaierea.

Donostia’n, Ekautaren Jauregian, mila bederatzireun eta berrogeta 
boskarren urteko Epailaren ogetairuan, Azkue, Urkijo ta Oleaga Euskal
tzain jaunak batzen dirá, lenengoa maipuru dabela, ta il oneri dagokon 
batzarra egiten dabe.

Araudizko otoitzaz emoten jako asierea.
Lenaurreko1 batzarraren agiria irakurten da ta aobatez onesten da.
Urrengo irakurri da Krutwig euskeltzain-urgazlearen lan bat. “Para 

una vascología científica” dau izena.
Gero Urkijo jaunak irakurri dau beste lan bat. Beronen gaia “La 

inscripción ibero-vasca de un vaso de Lyria” da. Pozik entzun da.
Beste barik eta araudizko otoitzaz amaitu da batzarra.

Bilbao’n 1945’gko Orrila’ren 25’an, Azkue jauna maipuru dala ta 
Urkijo, Zamarripa ta Oleaga euskaltzainak berton dirala, egiten da, Eus
kaitzaindia’ren etxean, il oneri dagokon batzarra.

Araudizko otoitza egin eta gero, lenaurreko batzarraren agiria ira
kurten da, ta ao batez onetsi da.

Urrengo Azkue jaunak “Dos casos de excepción raros y curiosos” 
deritxon lan polit bat dirakur. Bereala beste lantxo bat “Grupos articu
lados” deritxona bere irakurten dau. Pozik entzun dirá.

Gero Zamarripa jaunak irakurten ditu beste iru lantxo. Euroen atzal- 
buruak aonexek dirá: “Los vocablos urte, aste, Ue, ordu, etc., en dos 
distintos casos” ; “El participio1 en iko o tako” ; eta “El sufijo distribu
tivo na".

Iztegia’ren batzordeak adierazoten dau bere lana zetan doan.
Eta beste barik, araudizko otoitzaz batzarra amaitu da.


