-

285 -

fa Elissalde eta Ormaetxea, O le ag a, fa Belaustegigoifia urgazleak. Otoitzez asi da.
l .°

Iztegiko lanetan jardun du Euskaltzaindiak.

2

°

Izendegi befiaren lanak bakoitzak egin lezaz-

kike ta gero Euskalfzaindiari agertu. O rain g o z benipein Euskaltzaindiak ezin ager lezake bere gauza
bezela.
3.°

Azkue jaunak bere lan bat irakuri digu fa

beste idazki batzuen beri eman digu zadorlariak.
Ta beste gairik izan ez da, otoifzez amaitu da
batzaraldia.

Donostian, Eusko-Ikaskunízaren gela nagusian,
1932’ko Azilaren 17’an.
Batzar ontan euskaltzain jaun abek bildu d ir á :
Azkue maipuru, O labide. Intzagarai, Altube, Intza,
Lakonbe eta urgazletatik Ormaefxea. O toitz egin da.
1.°

Izendegitzaz befiro itz egin da. Arlo ontan

bakoitzak lan egin beza, gerora zérbait argitarafu edo
erabakitzeko.
2.°

Ormaetxea

prologoa

jaunak

Iztegiaren

aufeitz

edo

irakuri digu, fa onfzaí eman da Altube

jaunaren oarpide batzuek ezarifa gero.
5.a

Aita Iraizoz-ek Leizafagaren

Bibliaíik berezi-

fako itz batzuek, Aita Intzak irakuri dizkigu.
4.°

Izendegi-lan bat asi fa idafzia baduela esan

digu Ormaetxea jaunak ta zerbaitefan befituta gure

Euskera-n,

bertatik argifarafzea, Euskaltzaindiak on

derifza.
5.°

Aita Intzak berak bildufako itz bafzuek irakufi
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dizkigu; ta Iraizoz-en beste batzuek Arizmendi-ren

Ama Birjinaren ofízio-ttk artuak.

Ta beste gai batzuek bigaram onerako utzirik otoi
tzez amaitu degu.

Donostian, Eusko-Ikaskunízaren gela nagusian,
1932’ko Azilaren 18’an.
Euskaltzain jaun auek bildu dirá : Azkue maipuru,
Olabide, Intzagarai, Altube, Intza, Lakonbe, Elissalde,
ta urgazle dan Ormaetxea. Otoitzez asi da.
1.°

Elissalde

jaunak

A zparengo

ikastetxerako

done batzuen izenak nai ditu ta eman zaizkio.
2.°

Aita Intzak beste euskal-itz xerenda dakar ta

irakuri digu.

3.° Azkue jaunak ere irakuri digu: Curiosidades
de un manuscrito de Añibarro.
4 ° Datoren urteko Schucbard-sarirako gai beri
bat aukeratu da : Palabras latinas euskerizadas sin
intermedio de los romances, incluso los nombres
toponímicos y onomásticos. Lanak aurkeztatzeko
epea, datoren Azilaren 30’an bukatuko da.
Ta beste gairik izan ez da, otoitzez amaitu da
bafzaraldi au.

Donostian, Eusko-Ikaskuntzaren gela nagusian,
Lotazilaren 19-an, 1932-an.
Bildu dirán euskaltzain jaunak abek dirá : Azkue
maipuru, O labide, Intzagarai, Altube, A. Intza, L a
konbe, Etxegarai eta urgazletatik Ormaetxea. O toitz
egin da.

