
4. Eusko - Ikaskunfza'k Euskaleri’ko Mapa bere 
ardurapean darabilki. Mapa oren eri, mendi, ibai ta 
abaren izenak artez ipintzeko, Euskaltzaindia arerafu 
zan. Lan auxe onela záfitu liteke: Bizkaik’ko euskaltza- 
ñak Bizkai’ko ta Araba’ko zatiak arteztuko dituzte; 
Gipuzkoa’koa, Olabide ta Intzagarai’k; Naparoa’koa, 
Kanpion ta Iníza jaunak. Eri baten izena bi eraz da- 
torenean; bat idazten daña, bestea befiz efiak abofan 
darabilkiena; esate baterako, Lemona Lemua - Zes- 
tona Zestua - Afona Afua, Mapa oftan euskatzañak 
idazten daña bakafa jafi bezate, ez efiak abofan 
darabilkien ori.

5. Erikizundi Irukoitzavzn auferapenerako auxe 
on litzakela deritza: Efi nagusitan, beftara euskaldu
nak biltzen dirán egunetan, bafeko ta besteko gizonak 
deifu, fa oyefaz Irukoitzako ufsunak bete, ofefarako 
euskaldun-gizon oyek zerbaitez sariturik. 10 edo 20 
pesetaz.

6. Olabide jaunak bere lan edef bat irakufi du. 
Lan auxe lengo batzafaldian egotzi zifzayon. Aditz- 
jokeaxzn bildegi-aufetik joan beaf duen lana da; adi- 
bide-idazki bezela.

Ta besfe gai batzuek bigaramonerako utzi-ta, oiz- 
ko ofoifzez, amai eman zayo batzafaldi oni.
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Donosíi’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko Joraiía’ 

ren 28’an.

Len aipatu dirán euskaltzaiñ berak batzafaldian 
bildu dira: Azkue jauna maipuru.

1. Euskal-aditz-jokerak biltzeko, ingitxo batzuek



lendik egiñik daude. Aben eredua aureko batzar-ageri 
batean dago. Euskaltzañak onetzaz autuan jafdun eta 
gero, auxe erabaki dute: ingitxo oren lenbiziko lefoan, 
aditz-jokera bakaf bakaf idatziko da, oraingo idaz- 
keraz; 2an aditz - jokeraren  erderazko itzulpena; 
3 an aditz-jokera ta bere inguru dauzkan itzak, idazti- 
yan dakarten idazkeraz, ta mafatxo bat adifz-jokerari 
azpiyan jafirik; Aan aditz-jokerax\ dagokiyon aditza; 
5 an befiz, nondik aftu dan liburuaren azalpuru-labur- 
pena; Iabufpen au euskaltzaiñ bakoitzak berak deri- 
tzan eraz oraingoz benepein jafi dezake.

2. Aita Ofmaetxea urgazle jaunari Euskaltzain
dia’k euskal-Iaíerazko gramatika egitea egotzi diyo. 
Iru edo lau idaztaldi Euskaltzaindia’ri bidali lizazki- 
yoke eredu edo ikefbidez bezela.

3. Eskutitzak. a) Poitief ’ ko Efnauldt jaunak 
Lakonbe euskaltzañari dasayo: bere lan bat gogoz 
bidaliko lukela. Lan onen izena auxe da: Las acade
mias regionales, su institución, su desarrollo, etcé
tera. b) Urtel jaunak bere eskutitzan dasa: bi lan 
dauzkala amaiturik; bata, Mirada retrospectiva al pa
sado del euskera y esperanzas del porvenir, bestea, 
Días y  semanas euskericos. c) Wincle jaunak es- 
kutitzaz Euskaltzaindiari aguf ta eskefaldiak agertzen 
dizkiyo, Euskera gure aldizkaria artu, ta gure iskun- 
tza maitearen aldez lana egingo duela esanik. d) Da- 
ranatz ufgazle jaunaren beste eskutitz bat irakufi da.

4. Maipuru jaunak bere lan edefaren euskal-
atzizkiak jafaipen befi bat egin du. Gogoz entzun 
diyote euskaltzaiñ guztiyak. «  .

Ta beste gairik izan ez ta, oiturazko otoitzez amai- 
tu da batzafaldi au.
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