
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.



6. Ostera ere aditz-jokeraren arloa euskaltzaiñ 
arlera badator. Urkijo jaunak dasa: XVI ta XVII Men- 
detako adiz-jokerategi bat aguro-xamar egin ditekela. 
Bayetz ere euskaltzañak deritzate. Ortarako aure-oar- 
bide bat idatzi bear litzake. Anteproyecto o plan de 
las formas verbales. Oafbide au egileko ardura La
konbe, Olabide ta Altube jaunak artu dute.

Aditz-jokeren bilketarako, XVI ta XVII Mendetako 
idaztiak, onela banatu dira euskaltzaiñ jaunen aftean:

Azkue jaunari: Refranes y  sentencias.
Euskaltzaindiko lankide jaunai: Kapanaga.
Urkijo jaunari: Merula-Marineo Sículo-Materre - 

Voltoire - Debocino escvara (Jean Haramboure), 
Los refranes del caballero de Vela ta Eguia Katho- 
lica (Bernard Gasteluçar).

Eleizalde jaunari: Onsa hilceco bidia (Yvan de 
Tartas) ta Deboten breviaríoa (P. D' Argaignarats).

Lakonbe jaunari: Plegarioac, Refranes y  poesías 
de Oihenart ta Jesu Christoren Imitationea (D' Aram- 
billaga).

Eguskitza jaunari: Leizaraga.
Olabide jaunari: Refranes de Sauguis efa Mendi

buru.
Altube jaunari: Refranes de Garibay.
Intza jaunari: Catecismo de Beriain.
Intzagarai’r i : Manual devotionezcoa, Noelac 

(Joannes Etcheberri), Catecismo de Richelieu de 
Silvain Pouvreau ta Philothea (Pouvreau).

7. Gipuzkoa’ko Aldundiari urteroko sorospidea 
eskatzerakoan, eskabidean ezafi bear da: Iztegiaren 
lanak ta Azkue jaunaren Euskal-atzizkiak argitara- 
tzeko eskatzen zayola sorospide orixe.

Ta beste gairik ez izanik, amai eman zayo batza
faldi oni oilurazko otoitzaz.
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