
Donosíi’n, Aldundi - Jauregian, 1922’ko Epa iía ’

ren 30’an.

Emen aipatzen dirán euskaltzañak batzafaldian 
bildu dira: Azkue, maipuru, Kanpion, Eleizalde, Ur- 
kijo, Lakonbe, Landeretxe, Intza, Altube, Eguskitza, 
Olabide, Intzagarai; urgazlerik batez.

1. Eleizalde jaunak, berari eman zitzayon arazoaz 
auxe dasa: lenengo malako irakur-liburutxoa egiteko 
ardura, berak ezagutzen dituen iru irakasle emaku- 
mak gogo aundiz artuko dutela. Euskaltzaindia’k 
onetsi du.

2. Albert Leon’ek Gernika’n itzaldiya egingo due
la bere eskutitz batean dasa. Gernika’ko itzaldi nagu- 
siyak Uhlenbeck, Menéndez Pidal ía UrtelA egotzi 
zaizkiye.

5. Jaur-sailak aburutu ía onetsi du Euskaltzain
dia’k auxe: Gernika’ko Batzaldi batera Bizkai’ko auzo- 
ikasgoak deitu, euskeraz idaízi, miníza ta irakuri 
dezaten nexka ía mutilak. Lau sari jariko dira: 25 
pesetakoa bakoitza: bi mutiíentzat, la beste bi neskati- 
lentzat. Gernika’tik uruti dirán ikasgoentzat auxe 
egikaitz-xamara euskaltzañak deritzate. Ingurukoak 
bederik deitu bear dira. Eleizalde jaunak arazo onen 
ardura bere gain artu du. *

4. Euskaltzainburu jaunak erizkizun auxe aita- 
tzen du: «Uri aunditxoetan Mundaka ta Gernika an- 
tzekoetan, euskera zabaltzeko zef egin dezake.» 
Euskaltzaindia’k onetzaz erabaki du: Arcipreste edo 
apaizburuai galdetu, zenbat ikasgo dirán beren bar-
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utietan ta bildu-ta jakin ezkero, Euskaltzaindia’k gai 
oftan zerbait egin dezake, edo beintzat fajuz asi.

5. Beste erizkizun bat Euskaltzainburuak irakufi 
du: «Gure E u skera  aldizkaria, zabaltzeko bideen 
batzuk...»

Gai ontan ere apaizburuen erantzupena itxaron 
beaf da.

6. Aufeko batzafaldian Urkijo jaunari eman zitza- 
yon idazpuru-labufpenak egiteko lana, beronek azal- 
tzen du. Euskaltzaindia’k edefki deritza, ta idazpuru 
labufpen oyek Euskaltzaindia’ren euskal-laneían era
biliko dira.

7. Adiz-jokerak billzeko ingi-eredua nolakoa izan 
bear duen, oraingoxe batzafaldian erabaki da. Bil- 
keta au mendeka egin beaf da, XVI ta XVII mendeeta- 
tik asi-ta. Ona oraingo oredua:

SIGLOS XVI Y XVII
indeclinada 
declinada

” indeclinada correspondiente.......................................
Traducción...........................................................................
T ex to .....................................................................................

Dialecto (1)............................... Variedad
Verbo.....................

Referencia documental...........................

Flexión

(1) AN. BN. O. B. L. Z. c.



Ta beste gai batzuk bijaramoneko batzaraldirako 
utzi-ta, au, oiturazko otoitzaz, amaifu da.
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Donosti’n, Aldundi - Jauregian, 1922’ko Epa iía ’

ren 31’an.

Aurean aipatzen dirán euskaltzaiñ jaun berak 
batzaraldira datoz; urgazlerik batez. Otoitzez, beti 
bezela, asi da.

1. Eusko-Ikaskuntzák bidalitako Irakurtza-ldaz- 
fia Eleizalde jaunak zerbait aztertu du, ta berak diyo- 
nez, efdifan dauka oraindik. Urengo batzaraldirako 
ofen txostena ekafiko du.

2. Afiandiaga jaunaren Geometría Olabide jau
nak ez du osoro azteftu, ta bere ta Eguskiíza jaunaren 
aburua urengo bafzafaldian azalduko da.

5. Euskal-egunetan egin zan idazle-batzaldiko 
epaileen aburuetan, Lekuona jaunarena utsean dago. 
Jaun oni bere aburua askotan eskatu zayo, ta ez du 
oraindik bidali. Beste epaileenak, Olabide ta Ormae- 
txea jaunenak, aspaldi Euskaltzaindia’n daude. Onek 
arazo oni azkena eman nairik, auxe erabaki du: Ola
bide ta Ormaetxea jaunen aburuak eredutzat aftu-ta, 
Azkue ía Eleizalde jaunak eman bezate azken-epai ori.

Lekaroz’ko Ikasíefxéan, ango euskal - azlefkeíak 
ikerfzera Inízagarai euskalfzaña bijoa.

5. Eskufitz. Schuchardt jaun jakinfsuak bere 
bafean dasa, ezin azaldu ditekela Gernika’n Congreso 
Vasco egunetarako.


