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8KRIVEREZH HA MEREREZH 

G. BERTHOU, 72, Str. Oberthur, 
Roazhon (K.R.P. 492-88, Roazhon) 

N'ANKOUNAC'HAIT KET k a t 
C'HWEC'H REAL t lmbroù pap 
gwach ma fall daoe'h kernman 
ho chomlec'h. 

ALI A BOUEZ 
Adalek bremafi a rank an 

arc'hant, al lizheroù hag ar 
skrldoù bezafi ka ta t d'an 

Ao. Q. BERTHOU 
72, Straed Oberthur 

ROAZHON 
— K. R. P. 492-88, Roazhon — 

A L L A B O U R - D O U A R 

AR C'HOLZA 
gant AR C'HOUER KOZH 

Goulennet eo bet digant ar goue
riaded hadaii, ar muian ar gwel
lafi, traoù da gaout eoul, , evel 
kolza, irvin bihan lezet da gorzen-
nifi, roz-ki bras, h. a... Lavaret em 
eus deoe'h dija ar pezh a oa bet 
embannet war ar poent-se, peog
wir e oa ret her rein da anaout 
d'an holl; va ali avat, n'em boa 

ket gellet rein, rak morse n'em boa 
graet, hag evit lavarout ar wir io
nez, n'em boa ket re a flziafis : 
tud kozh evel a ouzoe'h a gav diaes 
chench giz. Hiziv avat e rankan 
anzav e c'hell bezan gounidus-
kenan ar seurt gounidegezh-se, 
diouzh ar pezh am eus gwelet 
goude an eost : 

LEZENN N E V E Z 
AR MICHERIOU 

gant KERVERZIOU 

— Micherourien Vreizh-Izel, komz 
a rin deoe'h hiziv adarre eus le
zenn nevez ar Mieherioù, ken 
pouezus evit amzer-da-zont an arti
zaned. Lavaret em boa deoe'h, ar 
wech diwezhan, e vije ar gaoz war 
Kambr ar Mieherioù. Rak chenchet 
bras eo bet he doareou gant al 
lezenn' nevez. 

— Penaos 'ta ? 
— 0 vezan ma ne vo ket anvet, 

evel gwechall. dre voterezh; bez' 
e vo onzh hec'h ober kannaded eus 
ar c'humuniezhoù.micher hag eus 
ar strolladoù-micher a vo anezho 
en he faslcll-vro. ur bastell-vro 
hag a vo an departamant. 

— Setu traoù nevez. avat. Petra 
eo ur « gumuniezh-vicher » hag 
ur « strollad-micher » '? 

— Te a oar ez eus bet lakaet 
darempredoù nevez être ar vistri 
hag an dud e gopr gant Gouarna
mant ar Maréchal. E-lec'h ma oa 
gwechall brezel être labourerien ha 
patroned, brezel ar c'hlasoù, evel 
ma lavared. e fell d'ar Gouarna
mant e vije bremaû emglev hag 
unvaniezh. Ha dre se. en deus 
embannet lezennou a laka e-lec'h 
ar sindikadou a bep seurt a oa 
gwechall. ur sindikad hepken e-
barzh pep rannvro evit al laboure-
rion, un ail evit an ijinourion hag 
ar gontremistri. hag un ail evit ar 
vistri, — ha lakaet eo an tri stndi-
kad-se da genlabourat e-barzh ar 
C'homite Sosial. Diouzh an tu ail, 
ret e oa ivez lakaat urzh en ijine
rezh hag er c'henwerzh : e-lec'h 
lezel pep unan d'ober diouzh e 
benn e-unan, ez eus breman Komi-
teoù-Retzhan evit pep Micher dre 
vras. karget da lakaat an urzh da 
ren er Vicher-se. Ar C'homite 
Sosial diouzh Un tu, hag ar C'ho-
mite-Reizhaû. diouzh un tu ail, a> 
die bezan div sichenn ar Gorpo-
rasion a vo savet diwezhatoc'h, pa 
droio ar bed ouzh ar peoc'h adarre; 
ha petra e vo ar Gorporasion, ne
met Gouarnamant ar Mieherioù. dre 
an dud-a-vicher o-unan. evel m'eo 
reizh. 

— Ha ma komprenan mat, ar 
c'humuniezhoù hag ar strolladoù-
micher a zo binvioù ar gorpora
sion evit an ar t izaned? 

— Dres. Ret e oa sevel strolla
dou distag evit an artizaned, n'o 
deus ket an hevelep ezhommoù hag 
un uzinou bras. Ne vez ket lojet ar 
c'hi er c'hraou nag ar saout el 
lonch, evel ma lavare Gwilhou 
gozh, va eontr. Neuze 'ta ez eo bet 
krouet an daou seurt strollad-se, 
ar gumuniezh-vicher, evit ar mi
eherioù e-lec'h ma vo an darn 
vuian eus ar staliou artizaned, da 
skouer an douzerien-vlev, — ar 
strollad-micher evit ar mieherioù 
e-lec'h m'en em gavo an artizaned 

e-kenver kalz a dud eus an ijine
rezh pe eus ar c'henwerzh, 

— Hag ar strolladoù-se a ge-
mero lec'h ar sindikadou ? 

(Kendalc'h p. 2) 

Hor yaouankiz 
Lennet o deus hol lennerien abaoe 

ur sizhun bennak, dindan an talbenn-
mafl, pennadou tennet eus lizheroù 
paotred yaouank a fell dezho labourât 
evit ar brezhoneg. Ul lizher kaer ben
nak a resevomp e-giz-se, ur wech an 
amzer, a-berzh hor yaouankizou. l'r 
frealz hag ur blijadur eo deomp o 
embann, rak diskouez a reont emafi 
un darn eus ar yaouankiz a-du ga
neomp en hon stourm cvlt ar bre
zhoneg. 

N'omp ket nemeur douget da vont 
da heul ar minlstr-se, karget d'ober 
war-dro ar yaouankiz, u zisklerie d'an 
holl, war o zistro eus un dro en doa 
graet c departamantoù ar c'hreisteiz : 
« Hor yaouankiz a zo brav, ur bam I » 
Brav, ur bam ! n'eo ket hor yaouan
kiz, siwazh Doue ! her gouzout a 
reomp a-walc'h rak ma vije ker brav-' 
se c vije bravoe'h stad ar vro dre 
vras hag, evit pezh a sell ouzhimp, 
stad ar brezhoneg. 

Ar wirionez eo ez omp lakaet 
nec'het a-walc'h gant hor yaouan
kizou hag int skignet a bep tu, lod 
o labourât er ger, lod ail o labourât 
poil hag ul lod ail e'hoazh o tnfiva 
bara c'hwerv ar c'hampoù-prizonie-
rien. 

En deiz ail edon en un tren bihan 
eus ar « C'hotdunor » asambles gant 
un toullad paotred yaouank 17 pe 18 
vloaz. Beure-mat e oa, met hor pao
tred n'o doa nemet ur sofij en o 
fenn. Kavout sigaretennoù, eno edo 
nn dalc'h evito. En un tammig gar 
o welis unnn anezho o tiskenn hng 
o tont en-dro un nebeut goude, gantan 
un dornnd sigaretennoù. 0 ingalafl a 
rens être e gamaladed. Bez' e welis 
unan anezho o relfi ur bilhed ugent 
lur evit unan hag unan ail o rein ur 
bilhed dek lur evit div. Un tammig 
pelloc'h e voe tro unan nll da vont 
da glask sigaretennoù. Taol gwenn 
a reas hcman. Neuze en em lakaas 
hor paotred yaouank da c'hoari knr-
toù on ur e'horn eus nr vagon. C'hoari 
a raent gant jestroù bras ha plijadur 
o doa, hervez, oe'h ober trouz. Ar 
muiafl a drouz ar gwellan. N'am eus 
ket ezhomm da lavarout ne sourslont 
ket nemeur ouzh ar pezh a c'helle 
sonjal ar veajourien ail. Ha, pa voc 
leun-chouk an tren ne deuas e spe
red hini ebet anezho o dije gellet 
rein o lias da dud koshoe'h egeto pe 
d'ur plac'h. 

Evel-se eman darn eus hor vaouan-
klz. 

Gouzout a ran ez eus tud hag a 
labour a greiz kalon evit ar yaouan
kiz. Aon am eus, koulskoude, e 
chomfe ul lod mat anezhafi er-maez 
eus o dalc'h, dlstur ha diskoazell. 

L. P. A. 

Anaout a ran un daohenn, da 
skouer, a un hanter-devezh arat, 
he d'eus roet er bloaz-man ouzh
penn tri-c'hant lur e pouez, had 
kolza, da zek lur, en holl tost da 
bevar mil lur moneiz : da lavarout 
eo un eost hag a dremen talvou
degezh un eost gwinizh, greun ha 
kolo, evit ar mêmes tamm douar. 
Ha sonjit mat, gounezet eo bet ar 
c'holza-se être gwinizh warlene ha 
rabez ar bloaz-man ; un eost être 
ez eo bet ha netra ken. Dibaot ma 
vez kavet un amzer ken mat hag 
ar bloaz-man evit ar c'holza, gwir 
co; hogen, an eil bloaz e-barzh 
egile, sur eo, ne vo ket didalvez 
gounit kolza evit ar greun, keit ha 
ma chomo mat ar priz. Ret co rein 
kcment-man da anaout d'an holl 
goueriaded. Lakaat evezh evelato : 
arabat hadan ar c'holza re abred, 
ma ne vo ket en o bleufiv pa 'z eus 
c'hoazh rev da gaout en nevez 
amzer. 

— Breman e tisplegin deoe'h 
c'hoazh un tammig eus an taolioù-
esa mat da ziskouez d'ar re 
yaouank evit disklerian dezho dia
zez al labour-douar : 

(Kendalc'h p. 2.) 

VERTUZ AR C'HELEIER 
Afeur a hini à zo bet souezhet, 

marteze, ouzh hor gwelout o c'hou
lenn ken start keleier digant hor 
mignoned o chom e Breizh-lzel. 
A-dra-sur e c'hellfemp sevel keleier 
ni hon-unan dre o chemer er c'ha
zetennoù pemdeziek. Met daoust 
hag o dije an hevelep talvoudegezh, 
an hevelep vertuz ? N'her c'hre-
domp ket. Ar pezh a fell deomp 
kaout digant mignoned hor c'haze-
tenn eo pennadoùigoù diwar-benn 
darvoudou c'hoarvezet en o farrez 
hag o devezo pe gwelet pe glevet 
hag a vo ganto c'hwez ha saour o 
c'horn-bro. Marteze ne vint bet 
embannet e kazetenn ebet ha pliju
soc'h a se e vint da lennerien 
Arvor. 

Ailes hon eus goulennet digant 
lennerien Arvor ez omp en em ga
vet ganto : « Daoust hag e lennit 
« keleier ar vro * ? Kazi bep gwech 
eo bet respontet deomp « Nann ». 
Ret eo lavaret e oa an darn vtttafi 
eus an dud-se tud desket a-walc'h. 
Kredifi a ran e oa ur fazi diouzh 
o ferzh ober fae, evel ma raent, 
war hor pajennad keleier, rak an 
darn vuian anezho a vije bet 
nec'het ma vije bet goulennet 
dtganto dlsplegafi e brezhoneg tra 
pe dra eus ar vuhez pemdeziek 
a-vreman a gaved displeget, koul
skoude, en hor c'hazetenn. 

Ret eo sofijal, ouzhpenn se, eo 
graet Arvor, neket hepken evtt ur 

Embannadurioù an Y. K. A, M. 

GWAZED A-ZOARE 
Da genver Kendalc'h Kenvreuriezh 

ar Brezhoneg, e Landerne, e oa bet 
diskleriet e oa bet strewet dre an 
eskopti, gnnt Yknmiz — koulz pao-
rted, koulz merc'hed — war-dro 
60.000 levrig brezhonek : levriouigoù 
pedennou, soniou, pezhioù-c'hoari, 
danvez-lnbour evit studiadennoù ar 
bloaz hag ail... 

Setu aroafi adurre ul levrig ail : 
Gwazed a-zoare, danvez-lnbour evit 
studiadennoù ar bloavèzh 1943-1944. 
Ennan e kavo strolladou Yaouankiz 
Kristen ar IMaezioù, dn gentan, un 
nebeut kenteliou hag alioù, enklas
koù ar bloaz, studiadennoù war nn 
Aviel hng ur roll eus ar gerioù ne
beut anavezet gnnt lod gnnt o znl-
vonidegezh c galleg. 

Setu aman ur pennad tennet diouzh 
al levrig (p. 5). 

« A-wechoù ar paotr yaouank di
war ar maez a gav dezhan eo un 
amparfal, <un den diwar-lerc'h e-skoaz 
ar baotred gaouank ail : bourc'hizien, 
Jtêriz, micherourien... hag e poagn 
da drevezan ar re ail ha d'en em 
zizober eus kement tra a c'hellfe en 
e wiskamant, en c yezh, en e zoare 
da sonjal ha d'en em gomportin, 
diskuilh d'tan dud eo ur maeziad. 
Arabat eo deoe'h kredin kement-se 
na kouezhan en tech fall-se. Tud 
diwar ar maez oe'h, chomit maezidi 
a galon ha gant lorc'h; Bretoned oe'h, 
aliomit Bretoned « galon ha gant 
lorc'h. Poagnil d'en em sevel, d'en 
em ziorren met hep kaout mezh eus 
ho tud na mezh eus ho pro. A-hend 
ail ne vefec'h nemet marmouzien. 

« Gwashoc'h a zo; ma teu f ec'h a -
benn da gas kuit diwar ho tro ke
ment a c'hellfe ho lakaat da vezan 
kemeret evit ar pezh ma 'z oe'h : 
maezidi ha Bretoned, ha sonjet hoc'h 
eus e vefec'h dispartiet diouzh tud 
ho toaread-buhcz, peogwir e vefec'h 
dishenvel diouto ? Levezon ebet n'ho 
pefe mui warno. Evel divroidi e ve
fec'h en ho pro, evel diavezidi e-touez 
ho kerent. Ne vefec'h mui gwir stour-
merien; hoe'h-unan e vefec'h gant 
hent ar vuhez c-lec'h bezan e penn 
ur strollad a gafe d'hoe'h heul, be
pred uheloe'h, dereatoe'h, sevenoe'h, 
desketoe'h; ne vefec'h mui ar re 
genlan eus ur ouenn nevez, ur ouenn 
gwir vaezidi evel o zud, gwir Vreto
ned evel o zud met diorroet kaeroc'h. 

M'hoe'h eus c'hoant bezan gwir stour-
merien, gwir vlenierien, dalc'hit da 
voazamantoù ho pro hag ho tud, dal
c'hit mat d'ar brezhoneg, yezh ho 
nro, yezh ho tud, yezh ho toarcad-
buhez; n'it kel da drein kein da ge-
me.nl en deus graet eus ho tud ur 
boblad krenv ha nerzhus; deskit mal 
ar galleg ouzhpenn ha d'hoe'h heul 
r. savo, war zouar Breizh, ur strollad 
bepred niverusoe'h a wazed a-zoare. » 

Ar priz a zo 20 renl nr pezh. Pn 
vez kemeret 10 skoacrenn dn nebeu
tan : 18 real nr pezh. Ar mizoù kns 
ouzhpenn. Skrivnn d'nn Ao. Chaloni 
Pavé, slraed Feunteunig al Laez, 
Kemper. 

c'hant bennak à dud desket, met 
ivez, ha dreist-holl, evit an holl 
vrezhonegerien. Salv ma vije gwe
let Arvor oe'h erruout da fin bep 
sizhun en ul lodenn vras eus hor 
mereuriou e Bretzh-Izel. Ha neuze 
ret eo sofijal ne ra ket ar bobl fae 
war ar c'heleter. Er c'hontrol t 
Pezh a bltj d'ar bobl ha pezh a 
glask en ur gazetenn eo, da gentafi 
penn, keleier, keleier diwar-benn 
bep tra. Ha ma fell deoe'h kaout 
un testent e tegasln ait unan eus 
hor mignoned o chom er barrez 
ma kaver ar mntafi a dud — hag a 
bell — o lenn Arvor bep sizhun 
hag a skrivas deomp kement-mafl : 

< Pezh a blij ar muian d'an dud 
aman eo ar pennadou diwar-benn 
K. (amafi anv ar barrez), n'eus 
forzh petra e ve. Ober a rin va 
seizh gwellafi da gas deoe'h bep 
sizhun, e-pad ar vakafisoù, ur pen
nad war dra pe dra, » 

Ya, pezh a bit) d'an dud eo ke-
leter ha, dreist pep tra, keleier 
diwar-benn o farrez dezho o-unan 
hag ar parreziou diwar-dro. Ma 
fell deoe'h, eta, e vije lennet Arvor 
en ho korn-bro, kentafl tra da ober 
eo kas deomp keleier diwar-benn 
ho parrez ha, neuze, sklgnafi ar 
gazetejin. An daou dra a rank bezafi 
graet war un dro, Anat eo an dra 
ha souezhet omp o welout hor 
mignoned ken diegus pa vez meneg 
da gas keleier da Arvor. 

17/ lenner ail hag en deus sktgnet 
brav Arvor en e barrez a skrive 
diouzh e du, nevez ' zo : « Gant ma 
vezo © pep nivérenn ul lodenn 
vras eus ar pennadou skrivet en ur 
brezhoneg aes da gompren evit un 
dud diwar ar maez cz alo mat an 
traoù. » 

Eno eman an dalc'h adarre : 
skrivan pennadou aes da gompren 
en ur yezh eeun. Arabat klask 
pemp troad d'ar maout, eta, pa skri
ver evit ur gazetenn evel Arvor. An 
dud a fell dezho ober lennegezh 
uhel n'email ket o fias en hor c'ha
zetenn. Evtt breman da nebeutafi. 
Pezh a fell deomp eo mont d'ar 
bobl, bezan lennet gant ar bobl, ha 
kredin a reomp eo ret d'hor c'ha
zetenn kaout ur bajennad keleier 
bourrus da lenn evit se. Da vigno-
ned ar brezhoneg d'hor sikour da 
dizhout ar pal se ! 

L. F. A. 

AN AMZER ——| 
L ™ O TREMEN 

• Er K'usi, emaii an Alamaned o 
kilaiî tamm-ha-tamm ha gant urzh 
vat, en ur ober d'ar Volcheviked koll 
.ur bern tud ha binvioù-brezel, De
gouezhet int war an stir Dniepr. Kir 
Smolensk a voe dilezet gant an Ala
maned. 

Brezel ar Post 
8etu amafi pezh a o'hoarvezas e miz 

Eost : 387 golo-llzher a voe kaset d'ar 
Framm e-leo'h 116 e Mezheven. 

Ar pezh n'eo ket fall dija. 
387 golo-llzher evit Breizh a-bezh 

avat, daoust hag ez eo a-walo'h ? MU 
a zo un niver dister d'hor meno. 

Ha koulskoude ne o'houlennomp ket 
mil dlganeoo'h met 700 hepken, da 
o'hallout ober ul linenn eeun gant plk 
Mezheven, plk miz l o s t ha plk ar mlz-
mafi. 

700 e ta l 
E-touez ar ro o deus kaset ar 

muian menegomp : 
V. de Bellaing; 
Y. Ar Beg. 

• En Italia, eman ar Saozon hag 
an Amerikaned o lagan an Alama
ned war-dro Salerno. Diarbennet int 
bet. Mont a reont war-raok goustadik 
en tu dehou, a-hed aod Mor Adria. 

• Listrl-spluj an Alamaned a z* 
krog adarre d'ober o reuz a-enep Us-
tri ar Be Unanet. Ur strollad-ltstri 
a voe taget ganto en hanternoz ar 
Mor Atlantel. 13 lestr-distrujer ha 
9 lestr oe'h ober 45.000 tonellad en 
holl a voe kaset d'ar strad. Ar re 
ail ne c'helljont tec'hout nemet a 
drugarez d'ut latar stank. 

• Kir Naoned, a oa bet bombezet 
ken fera er sizhun a-raok gant an 
nijerion saoz-amerikan, a voe bom
bezet adarre dre ziv wech ganto d'an 
23 a viz Gwengolo. Bombezennoù-
tarzh, bombezennoù-entanan" ha bom
bezennou-fosf or a voe stlapet n'eus 
forzh penaos a-hed hag a-dreuz, tiez 
diskaret ha devet, gwazed, merc'hed 
ha bugale lazhet ha gloazet. En ospi
tal diwezhafi a chôme cr gir vras e 
rankas ar vedisined oberata da skieur 
lamproù-eoul. An dud a zilez ar gir 
freuzhet. Un torfed muioe'h a-berzh 
ar Saoz war zouar Breizh. 



A R V O R 

• R FURCHBR BREZHONEK UN ENKLASK 

AN IUZ-PARREZ 
L E Z E N N N E V E Z 

A R M I C H E R I O U 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

Gwelet hon eus betek-hen war be-
seurt tamm douar edo diazezet ar 
barrez, piv a vevas e-pad kantvedoù 
war an douar-se, ipenaos e oa reizhet 
ar vuhez, d'ar barrezianiz bevafi e 
ipeoc'h. Ar reizhan a oa aes dre ma 
n'oa nemet ur renadur. An iliz-
iparrez a oa kalon ar barrez. Ar ger 
iliz a veze inrplijct alies evit lava
rout n ar barrez ». 

An iliz-parrcz n oa ti an holl. Pcr-
c'hennet c oa ganl ar barrezianiz. 
Rak se e tlefe bezan bet e kalon 
an douarou, en o c'hreiz. Koulskoude, 
muioe'h a barrezioù askellek a vez 
kavet eget a re gelc'hiek. 

Ar « général » ha korf politikel ar 
barrez, perc'henn an iliz, a dlee in-
te'nt outi. 

An 29 a viz Here 1769, a lavar roll 
badeziantou Treouergad, co bet bin
niget an iliz. Tri miz a zo bet ret 
d'he sevel, hep paouez. 

Setu gerioù hag a ro deomp da 
lntent perak, e-keit-se, c voe bade-
zet Trevizgauergad en ur barrez all 
ha perak e lenner war roll bade
ziantou Gwipronvel, ar bawez tostan: 
« baptisé à cause de la modification 
de Trégouescat » ha « dans le temps 
de la construction de l'église ». 

C'hoant gouzout hiroe'h a sav ga
neoc'h. Mont a rit neuze da glask e 
« Cahiers de délibération du général 
et du corps politique » hag • « Comp
tes tant en charge que décharge que 
rend le fabrique, et trésorier de l'église 
de Monsieur Saint Gouescat. » 

Deskiû a reont deoe'h edo neuze 
person ar barrezig-se ul « licencié en 
théologie de la Faculté de Paris », 
Ian Breton e anv. 

Daou vloaz a oa e oa kuzul ar 
barrez o sonjal dresafi iha chench 
stumm d'an iliz. E miz Genver 1767 
en doa goulennet digant ur manso
ner, an Hir, eus Brelez, bezan « ex
pert ». Ne c'helled ket freuzhan un 
iliz ha sevel cn hc fias unan all hep 
kemenn ar jentiled o doa enni ur-
zhioù-meur (prééminences), skoedoù, 
beziou, chapel, skaon. Roll an ur-
zhioù-se a ranke bezan savet, hag 
evit e sevel c oa ret goulenn skoazéll 
tud desket war skiant an ardamez. 
N'ouzon ket piv a savas hini Treouer
gad. 

Douget ipizh eo warnan ardamezloù 
ha skoedoù livet war wer prenestr 
pignon ar sav-heol evit o lakaat e 
prenestr an iliz nevez hervez o renk 
hag o urzh ha ken pizh all ar skoe
doù ha testenioù all an iliz. 

Aotrou Maner ar Vourc'h en devoe 
ar vadelezh da zisklerian e vije 'la
kaet hez e dud e-lcc'h ma plijfe gant 
ar person. Keloù a oa bet kaset da 
zlazezour an iliz ha kentan preven-
dier (prééminencicr), kentan denjen
til ha brasan perc'henn ar barrez, 
eta, Aotrou Marklz Ar Grego. 

O c'hedal e teufe e teuas ur mafl-
soner a Blouzane. nr G'hclenneg, 
d'ober ur sell ouzh an tour. Tost c 
oa, emezan, da gouezhafi cn e boni! 
ha ret e vefe sevel unan nevez. Mes 
e pelee'h ? E penn, e kreiz ipe e traon 
an iliz ? iSetu gwall-nec'het ar guiu-
lierien. Bez' c ranko, koulskoude, 
bezafi graet hervez hini Tréglonou, 
• r maen-fo:it da vadezin lakaet cr 

Il II ini i 

AN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
gant Roparz HEMON 

— IMPRIMERIE CENTRALE DE RBNNES — 
7, Rue des Francs-Bourgeois, RWNEI 

Priz : 16 real. 

c'huzh-heol; ar .porched u vezo evel 
hini Lanrivoare. Goulennet e vo di
gant Aotrou 'Pennandreff tennafi raein-
ben eus e zouaroù a Sant-Herve. 

'Pedet e voe un embreger, Kristof 
Kornen e anv, da gemerout skouer 
wiar dourioù fTrcglonou, Lanrivoare 
ha Sant-Charlez Plourin a-raok kre
gifi gant e labour. 

•A-benn daou vloaz hanter e voe 
renket pep tra. Artizaned ar vro, hep 
skoazéll ijinaur ebet, o doa graet holl 
labour an iliz nevez. Setu aman o 
anvioù : Per An Hir, incstr-maiisoner; 
Youenn Ar C'hozh, toer; Biel ha 
Laou Denicl, kilvizien; Per Kemener, 
kalvez; Job Bougaran, gov; a c'ho-
vclias kroaz an tour ha gaTidoù an 
iliz. Ar mcin-sklent a zeuas eus Bro-
Gastellin dre vor, betek Brelez dre 
stêr an Aber. Vlel, eus Brest, a we-
rennas ar iprenester. 

An tour a goustas 331 lur 16 gwen
neg hag an iliz 1162 lur 1 gwenneg 
7 diner, ar c'hilhog 24 lur. Evel kus
tum, ar barrezianiz a sikouras char-
rcat. 

'.Ar gest, da zeiz benediksion an 
iliz, a zegasas 16 hir cr yalc'h. 

Hiziv, evit an hevelep priz, n'ho 
ï>efe ket peadra da .gaout ur î>ez 
da lakaat ho relegou; ur pemoe'h a 
goust 1.000 lur, ur vuoc'h 4.000 d« 
nebeutan hag u.l loen 50.000 lur ha 
c'hoazh n'eo ket eus ar re wellafi. 

Profoù a voe kinniget evit sikour 
digoll ar barrez. Priz ur pemoc'hig 
a\ savas da 5 lur 10 gw., un ebeul 
da 18 lur, ul leme da 2 lur, 4 gwen
neg, ur gestad-wenan, 6 lur 1 gwen
neg. L'Y boezellad segal a dalvezas 
9 lur. 

Sarmonor air gouel a c'hounezas 
3 lur ha ne lavarer ket pet sarmon 
e rankas distagafi. 

(Da genderc'hel.) 

Doktor Ar Gof, Dinarz, 100 lur. — 
Marivon Jaoucn, Kemper, 1.080 1. 
— Merrien, lévrier, Roazhon, 480 1. 
— Y. Ar Beg, Kemper, 70 1. — E. B., 
Roazhon, 1.000 1. — R. Hemon, Roa
zhon, 500 1. — Dizanv, Roazhon, 
1.500 1. — Or. Y. Ezel, Ploare, 200 1. 
— A. Griffon, 'Douarnenez, 100 1. — 
M. Marod, Tréboul, 100 1. — M. Ur-
voaz, Douarnenez, 50 1. — Ar Gara-
deged, Ploare. 100 1. — An Dim. Gour
laouen, Douarnenez, 50 1. — V. de 
Bellaing, Gwengamp, 500 1. — An Itr. 
Solu, Kastellin, 100 1. — O. VI., Roa
zhon, 480 1. — An Itr. Minor, Pont-
'n-Abad, 100 1. — Marivoa Jaouen, 
Kemper, 2.500 1. — Od. Chevi.llotte, 
Brelez, 500 1. — J. Breton, Naoned, 
100 1. — An Itr. A Sant-Per, Naoncd, 
200 1. — An Itr. Emm. Chevlllotte, 
Brelez, 100 1. — Dr. Kornig, KempcT, 
100 1. — Dizanv, 50 1. — S. Vallcc, 
Montroulez, 50 1. — Itr. A Roe'han, 
Etraon, 2.000 1. — K. Ar Mcrscr A 
Erm, .Dinnrz, 100 1. — Basset, mouler 
Roazhon, 100 1. — Monnter, apotiker, 
Kemper, 50 1. — Hervé Kerhor, Ar 
C'hasteUnevez, 200 1. — J. 'Ar Rouz, 
Elian, 100 1. — M. An Tonzer, La
nuon, 100 1. — P. An. Harldon, 
Kastellin, 100 1. — Dim. Jezekcl, 
100 1. — R. D., Roazhon, 100 1. — 
Kevrennad S. B. B.. Kemper, 500 1. 

— .1. Tangi, Pempoull, 50 1. — Bour-
c'hlz, Kretaer, Vire, 50 1. — Y. L. E. B., 
40 1. — Goulven Mazcas, Gwengamp, 
200 1. — An Dim. St-Gnll A Bons, 
Gwengamp, 30 1. — Per Mocacr, Ka-
ranteg, 100 1. — A. B. E. S., 200 1. 

ALL 
Da heul an enklask diwar-benn 

deiziou ar miz, en deus degaset 
ken lies a respontoù, e ra Kevrenn 
ar Yezhoniezh er Framm Keltiek 
an enklask-mafi : 

Penaos e lavarer en ho parrez : 
Va-unan pe va-hunan ? 
Da-unan pe da-hunan ? 
E-unan pe e-hunan ? 
He-unan, pe he-hunan, pe hee'h-

unan ? 
Hon-unan pe hon-hunan? 
Ho-unan pe ho-hunan pe hoe'h-

unan ? 
O-unan pe o-hunan ? 

Kas ar respontoù ar c'hentafi 
gwellan d'ar Framm Keltiek, Ke-
ivrenn ar Yezhoniezh, 19, straed 
ar Moneiz, Roazhon. 

NOTENN. — Frouezh an enklask 
diwar-benn deizjoù ar miz a gavor 
e niverenn 158,gwalarn (Meurzh-
Here 1 9 4 3 ) . 

Goude Kendalc'h 
Kenvreuriezh ar Brezhoneg 
Goude emban.nidigezh hor pennad 

diwar-benn Kendalc'h Kenvreuriezh 
ar brezhoneg, e Landerne, hon eus bet 
ul lizher digant an Ao. 'n Abad 
Falc'hun, ma tennomp ar pennad da 
heul : 

« Emaan o paouez lenn niverenn 
ARVOR (140) a gomzer enni eus Ken
dalc'h Kenvreuriezh ar Brezhoneg, e 
Landerne. Ma 'm eus lakaet berv er 
speredoù c karfen lakaat ivez, ha 
dreist-holl, peoc'h hag unvaniezh. Evit 
se e skrivan deoe'h, 

Berrik oa marteze rentafi-kont e pe
der linenn eus ar pezh am eus la
varet diwar-benn an doare-skrivan. 
Gwir eo em eus komzet eus un doare-
skrivan diazezet war un distagadur 
met <. hep doujans da orin ar ger 
na d'ar yezhadur » a oa da vihanan 
er-maez eus va sofij hag eus va 
c'homzoù 

— Dr. Gwilhou, Lanvollon, 40 1. — 
An Ao. Bourdelles, beleg, 100 1. — 
des Graviers, Naoncd, 500 1. — An 
Ao. Ar Saoud, beleg, 100 1. — An 
Uzel, Kemiper, 500 1. — Gab Ar Moa.l, 
Naoned, 200 1. — M. Ar Berr, Kem
per, 1.085 1. — Dr. Dorval, Poul-
dreiuzlg, 45 1. — An Itr, Ar Beg, 
Kemiper, 1.180 f. — An Itr. Floc'h, 
Kemper, 1.215 1. — An !Ao. Mazuricr, 
68 1. — An Itr. Derrlen» Brest, 1.450 i. 

— An Ao. Goinard, Brest, 480 1. — 
An Ro. Roc'hou, Landi, 520 1. — R. 
Kadig, Kemper, 330 1. — Tassel, Brest, 
100 1. — F. Tudal, Douarnenez, 50 1. 
— Dr. flPilven, Kemjpcr, 200 1. — 
Itr. Brider, Kemper, 2.000 il. 

En holl 24.385 lur 
O vezan ma oa bet kaset 4.305 lur 

dija araok, cz eus bet eta 28.690 lur 
prof evit ar bloaz-man (eizh mil 
warn-ugent, c'hwec'h kant dek ha pe
var ugent). 

Mil bennozh Doue n lavaromp d'ar 
re o deus gouezet hor -sikour ken 
brokus. Evit ma oufent peseurt implij 
a zo bet graet eus o arc'hant n'o 
deus nemet sonjal e vev ar skolloù 
e pep bro dreist-holl diwar ar pezh 
a ro ar goiuarnamant dezho : ni 
n'hon eus bet netra digant' nr Stad. 

;A-<lrugarcz deoe'h, proferion, hon 
eus gallet labourât evit ar brezhoneg 
ni hon-unan. 

Tiegezh Sant-lltud 

26, Straed Elie-Freron 
KBMFKII (Kernev) 

K. R. Roazhon 331. - It. Kemere-Jaouen 

— Ya. Ne vo mui a sindikadoù 
evel gwechall. Ar gumuniezh a 
vodo holl ar vistri hag holl ar 
gompagnuned eus un hevelep mi
cher en ur stroliad unik, hag a vo 
karget da vezaii war un dro, evit 
an artizaned, sindikad, komite so-
sial ha komite-reizhafi. Bre o c'hu-
muniezh eo e vo staget an artiza
ned ouzh ar strolladoù brasoe'h, da 
skouer kumuniezh ar votaouerien 
eo a raio evit an artizaned e-barzh 
Korporasion al Ler, pa vo krouet, 
e-barzh ar C'homiteoù-Reizhafl en-
gortoz kement-se. 

— Mat-tre. Pezh ne gomprennn 
ket mat, avat, eo peseurt labour n 
vo hini ar c'humuniezhoù hag hini 
nr C 'hambroù-Micherioù ? 

— N'eo ket diaes kompren. Pep 
kumuniezh-vicher a labour da wa-
rezifi ha da wellaat stad tud ur 
vicher hepken, da deurel evezh war 
an deskadurezh-vicher er vicher-se 
hepken, da wellaat doare al labour 
er vicher-se hepken. Dlouzh an tu 
all, e ra ar Gambr-Vicherioù war
dro interest an holl dud-a-vicher, 
da skouer evit klask reifi dezho an 
asuransoù sosial, ar goproù-tigezh, 
hag all. Karget eo ivez da lakaat 
ar gompagnuned da dremen o 
zaol-arnod evit kaout ar breved 
mestr-micherour; da deurel evezh, 
dre vras, ouzh stad an deskarded 
e ti an artizaned; da vrudafi la
bour an artizaned dre vras, hag 
all. Te a wel, bremafi ? 

— Lavaret ec'h eus e vo ur 
Gambr-Vicherioù e pep departa
mant. Penaos e vo kont gant ar 

•G'humuniezhoù-Micber ? 
— Unan a vo ivez e pep depar

tamant evit pep micher. Nemet pa 
vo re vihan niver ar vicherourien 
e c'hello ar gumuniezh kaout beli 
war daou zepartamant pe vuioc'h 
zoken, evit kaout tud a-walc'h 
enni. A-us d'ar gumuniezh, e vo ur 
c'huzul rannvroel, hag ur c'huzul 
broadel. Da skouer, e Breizh e vo 
pemp kumuniezh-vicher evit ar 
varichaled, ur c'huzul rannvroel e 
Roazhon, ennafi kannaded eus ar 
pemp kumuniezh; hag e Paris e 
vo ur c'huzul broadel, ennafi kan
naded eus ar c'huzulioù rannvroel. 

— Daoust hag e vo ivez Kam-
broù ar Micherioù rannvroel ? 

— Nann, ha se a zo un toull el 
lezenn; evel m'eo Kambr ar Mi
cherioù e pep departamant a-us da 
vodadeg ar c'humuniezhoù-micher 
departamantel e tlefe bezafi bet ur 
Gambr ar Micherioù a-us d'ar c'hu. 
zulioù-micher rannvroel. Peadra a 
vo da glimm war se. 

— Me a gav din ne dlefe bezafi 
e Breizh, zoken, nemet ur Gambr 
ar Micherioù evit ar vro a-bezh, 
hag he defe burevioù pe genskri-
verien <?r c'hêrioù bras, evel St-
Malo, Dinan, St-Brieg, Gwengamp, 
Montroulez, Brest, Kastellin hag 
all. Se a zo u r menoz din-me va-
unnn avat ha n'ouzon ket hng-efi 
e vije knvet mat gnnt nn holl. 

— Da studiafi e vefe. Met ar 
pezh a welan-me anat el lezenn 
nevez, e.-kichen an holl draoù mat 
a zo e-barzh, eo ez eus ganti liv 
menozioù ar jakobined, gwashoe'h 
eget biskoazh. Bep eil artikl e vez 
kasel an dud da gaout nr ministr 

bennak pe ur sekretour-stad e Pa
rts pe e Vichy, ha peurliesafi evit 
traoùigoù; daoust ha ne vije ket 
bet gwell kas anezho da gêrbenn 
ar rannv.ro, da gaout ar Prefed-
Meur , N'eo ket bet krouet ar re-
mafi evit bezafi dldalvoud, koul
skoude. Met tud burevioù Vichg 
n'eo ket aet don en o fenn e oa 
chefichet penn d'ar vazh, me a gav 
din ! Setu aze c'hoazh peadra da 
glemm, evit reifi en-dro da Vreizh 
ar pezh a zere outi, da lavarout eo 
ar muiafi posupl a frankiz evit 
bezafi mestrez en he zi l 

(Displeget e Roazhon-Breizh, 
d'an 29 a viz Gwengolo 1943.) 

i im irniixj UI^JT 

ROAZHON-BREIZH 

LUN 4 HERE 1948 
Al labour-douar 

19 e. — Penaos ober sistr mat, 
alioù an Ao. Esneault. 

19 e. 08, — Goitnideion Vreizh : 
Kentafi Emglev, gant ar C'houer Kozh. 

MEURZH B HERE 1943 
Evit Breizh-lzel 

18 e. 30. — Mahé de la Bourdonnant 
ha Seziz Madras, gant Erwan Danteg. 
C'hoariet gant Stroliad Roazhon-
Breizh. Sonerezh gant Andrev Vallée. 

19 c. — E Breizh-Uhel : Menez-
Mikacl ar Mor, gant Ronan Plchery. 

19 e. 08. — Ur Breizhtzelad da 
baotred Vreizh-Uhel, gant Kerverzlo*. 

MERC'HER 6 HERE 1848 
Breizh o labourât 

19 e. — Kaozeadenn gant Goron, 
skultour, gant Julicd Ni/an. 

19 e. 08. — Kudenn ar Gompa-
gnugned, gant Kerverziou. 

YAOU 7 HERE 1848 
Framm Keltiek Breizh 

19 o, — A-berzh Kevrenn al LcnM-
gezh. - Alan Lesage, pe lealded Vreizh, 
gant G.-G. Toudouzc. 

19 e. 08. — Zenaid Eleuriot, Brei-
zhadez kalonek, gant Langlciz. 

OWENER S HERE 1848 
Ar Vuhez Keltiek 

19 e. — ilstvr Bro-Gembre, ga«4 
Jord Ar Mee. 

19 e. 08. — Ur Breizhad e Bro-
Gembre, hervez Yann Brlcler. 

SADORN B HERE 1848 
Evit Breizh-lzel 

18 e. 30. — C'hoariva brezhonek : 
Karr-kafio an Ao. Maer (lodenn gea-
tajft), pozhig-cVioarl fcntius gant Y. 
Drezen, C'hoariet gant Stroliad Gwa
larn. 

18 c. 45. — Kardeur ar Vugale, 
gant Mari Milin. Gant skoazéll a r 
c'haner Lan Ar Berr, ha Jef Ar Pen-
wenn ouzh e cil an war ar piano. 

19 c. — Kentel vrezhonek, Andrev 

Gellcg. 
| 9 e. 10. — Tiegezh Sant-lltud, 

gant Steven. 

KASIT KELEIER 

HA KONTADENNOU 

DA « ARVOR > 

EIL ROLL PROFERION TIEGEZH ST-ILTUD 
evit an hanv 1943 

NIV. 10 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aoze t e brezhoneg gant Per D E N E Z 

Edod o paouez difourkaii eus ar wenodenn. 

Un tammig pelloc'h e save maner Sant-Yann, 

gwenn e vogerioù dindan bannoù a l loar-gann. 

Souden e finvas un dra bennak e toull unan eus 

«r prenester, evel ma ve bet ur skeud o steuzian 

prim en denvalijenn. 

« — Selaou ! » eme ar marc'heg, grevusoe'h 

e vouezh. « Paour-raz ez out, va faotrig koant, 

met pinvidik-mor eo an dug Fransez. Me hag a 

oar pep tra, e ouzon eman skoachet er vro an 

treitour Huon A Vorever. Kas ac'hanomp d'e 

doull-kuzh hag e touan dit, war va enor a varc'heg, 

e timezi gant merc'h Simon Ar Priol ! » 

Evel sabatuet e chômas Yannig ur pennad. 

Goude, en ur gilan, e reas sin ar groaz. Goude 

c'hoazh, hep respont, e taolas an etev d'an douar 

ha tec'hout d'ar red a-dreuz ar parkeier. 

« — Taolet en deus e etev evel ma taolas va 

c'henderv Aobri e gleze », a c'hrozmolas ar mar

c'heg dindan e zremmvvisk. 

PrederLet e chômas ur vunutenn. Buan avat, 

e stagas laouen, a vouezh uhel : 

« — Alo ! mignoned, chervad hor bo fenozh... 

er maner ! » 

Pignat a rejont gant an durumellig. N'o doe 

ket ezhomm s kein ouzh an nor rak ne oa mui 

a zor. 

Gant kounnar eo e c'hrozmolas ar marc'heg en 

ur ziskenn diwar e jav. 

« — Fidamdoustik ! ne fell ket din e teufent 

evel-se da lakaat va domanioù en arigrap ! » 

Mont a rejod e-barzh. Leun e oa an trépas 

gant boutailhoù hag asiedoù torret. 

Aet e oa dor ar sal vras d'ober tan. 

« — Fidamdoustik ! Fidamdoustik ! » eme 

adarre ar marc'heg. 

Bruzunet e oa arrebeuri ar sal-debrin : « Fi

damdoustik ! » Goullo al listrier : « Fidamdous

tik ! ». A-vec'h ma c'helljod kavout, e peurrest 

ar maner, ur gador-vrec'h torret he favioù d'ar 

marc'heg d'azezafi. 

« — Fidamdoustik I Fidamdoustik I Fidam

doustik ! » 

Ne oa ket laouen ar marc'heg-se ! Tamm ebet, 

tamm ebet ! 

« — Arrebeuri an Ao. Huon A Vorever n'oant 

ket kablus ! » emezan outan e-unan gant mel-

koni ; u hag e asiedoù, morse n'o doa graet an 

disteran droug ouzh hon Aotrou an dug Frafisez. 

Al lamponed I Ur rîvin e vo din azkempenn an 

holl draoù-se l » 

Azezafi a reas ha lemel e dog-houarn, o tizo-

leifi, dindan e bennad-blev du rodellek, dremm 

douger-giton an dug, Melear. 

Ne oa ket deut c'hoazh Melear a-benn da adka

vout an Ao. A Vorever met gant kement a c'hred 

en doa klasket m'en doa Frafisez e anvet diouzhtu 

da varc'heg. Ouzhpenn, prometet en doa dezhafi, 

ma teufe a-benn eus e daol, e lakaat da vestr 

war domanioù Roz, an Aluzon ha Sant-Yann 

an Aod. 

E seurt doare ma tamante Melear d'an ti evel 

ma ve bet dija perc'henn warnafi. 

End-eùrus, n'oa ket Melear unan da chom pel! 

e kounnar. 

QCendalc'h p. 3) 
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K e l e i e r . a r V r o 
B R O - D R E G E R 

L A N D R E G E R 

UN UIIZHIDIGEZH. — Ha donet c 
vefe en-dro evit iliz-veur Landreger 
an amzer ma oa ur wir tllz-eskob ? 
Rit eo her c'hredin peogwir hon eus 
gwelet enni an 12 u viz Gwengolo 
un urzhidigczh. War ic*lio<uilenn an 
Aotrou Person en doa bet an Aotrou 
'n Eskob ar vadeiezh d'ober ar bli-
jadur-se da Landrcgerlz ha d'o Fas-
tor. Ha bez' e voe un nevezinti, 
peogwir abaoe an dispac'h bras ne 
oa ket het gwelet ar gouel-se en 
hor c'hêr. Meur a abeg a zegnse eno 
hon Eskob, met dont a rae dreist-
holl abalamour ma oa tri war bevar 
eus an urzhidi eus di war-dro : au 
Ao. Kintin, eus Landreger, an Ao. 
Janin. eus Peurid, an Ao. Thomas, 
eus Pledran (beleien an deiz) hag an 
Ao. Gwilherm, eus Lanuon (avielcr). 

Ha kaer e oa hon iliz-veur, kaer 
eus ar gened-se n zeu dezhi eus lusk 
al linennoù, atav ken bev, atav ken 
fromus, rak n'he deus ket ezhomm 
eus ar brizh kinkladurioù-se a ta-
kacr en ilizou ' zo da guzhat ar 
baourentez arzel. (liant mouezh an 
eskob o kanan ar bedcnn-gcnsakrifi 
e tassone ar mein o kas hor goulenn 
betek an nenv. .c Tcurvezit, Tad HoH-
c'halloudek, rein d'ho servijerien urzh 
ar Velegiezh ». Hag hor c'halon où, 
leun a virvilh hag a csmae, a gleve 
o tridal en o bczioù Sant-Tual, ken
tan eskob Landregcr. hag nn Ao. 
IMintier a Sant-Andrev. an hini di
wezhan, an Ao. sant Erwan, skouer 
ar veleien, ar brudetan eus hor sent, 
hag an Ao. Yann V, ar brudetan eus 
hon duged. 

Pintet war vnnkoù hn kadorioù, e 
klaske un niver bras a dud gwelout, 
gwellan mn c'hellent, lidoù meurde-
zus an urzhidigezh a zibune dindan 
renerezh «n Ao. Gall, dirak o daou
lagad barnet. 

Skinvier ar c'heur a oa leun gant 
beleien Bro-Dreger, deut da bedin 
evit o c'henvreudeur yaouank. En o 
zonez en em gave nn 1 A 0 . chaloni 
Brochen. arringon Lnndreger, Aotrou 
Person Lnndreger, ;A otrou Pennrener 
ar C'hlocrdi-bras, Aotrou Pennrener 
Skolaj Lanuon ha KIoerdi bihnn kozh 
Landreger, Ao.Ao. personed Lanuon, 
Pleuveur-Gaoter, Pempoull, an Ao. 
chaloni Saliou hng nn AoJAo. Gwerct 
ha Kelleg, kelennerien er C'hloerdi 
bras. . 

Echu eo ar gouel. Mont a ra kuit 
an dud en ur ganan kantik Sant-
Erwan. Taoliou pounner ar c'hloe'h-
boud c- touez soniri lirzhin ar 
c'hleier ail hol ilaka da santout tal
voudegezh ar mister bet lidet dlra
zomp. 

Adarre eo goullo an iliz-veur. Met 
war he fas amzeriet eo tremenet 
raousc'hoarzh mr vamm yaouank, ur 
mousc'hoarzh na vo ket ankouna
c'haet. 

Un Tregeriad. 

KCMPER-QWEZENNEQ 

UR PROF A-ZOARE EVIT AR BRI
ZONIERIEN. — Ar re o doa aozet 
ar gevezadeg-vouloù o deus roet da 
gef ar brizonierien ar barrez ur yal
c'had vrav a 2.000 lur. En anv hor 
paotred dalc'het c'hoazh pell diouzh 
ar gêr hag o zud, bennozh Doue 
dezho. 

Le Gérant : G. BERTHOU 

IMPRIMERIE CENTRALE DE RENNRS 
Autorisation P. C. 520 

GOUDELIN 
GOUELMANTVED SKOL AL LEA

NEZ ED. — Ar sadorn-beurc 18-vct « 
Wlcngolo c voe ilakact un oferenn 
e chapel an Enez gant Lcanczed-
Gwcnn skol gristen nr barrez evit 
trugarekaat o fncronez nn Itron -
Varia eus nn holl c'hrnsoù bet 
skuilhct ganti wnr al lennezcd komlz 
ha war o diskiblezcd bihan war-hed 
ar c'hantved tremenet. 

Gouel ar sul, avat, n voe ar c'hac-
miVholl, .peogwir e teuas hon tnd 
santel, eskob St-Brieg ha Landregcr, 
da rein un tamm sked d'al lidoù. 
Pebezh kerseenn koulskoude gant ar 
glav o kouezhan war e Maen abred 
diouzh ar heure ! A-drugarcz Doue, 
aval, e irons buan a-wal.'h drouk-
seblant un devezh lous dn ziougan 
un amzer gaer. Ma c'hellas an dm-
doù mont war gan d'ober ambroug 
d'o eskob karet eus kouent ar scu-
rezed betek porched an iliz. Eno, war 
an treuzioù e tistngns nn Aotrou 
Maer un nebeut komzou degemerus 
hng hegarat dn bastor mat nn es
kopti. Evel ouzoe'h e oa fichet-brav 
kement korn ar vourc'h ha blcuniet-
espnr an iliz evit ur gouel ken lor-
c'hus! 

E-kreiz kement a gaerder etn eo 
e krogas an oferenn war-dro •unnek 
eur. Ar beleg tostaii d'an aoter an 
deiz-se a oa emichans an Ao. cha-
iloni Hidrio, renier an ideskadurezh 
kristen en eskopti. Ouzh tron an 
eskob c weled a bep tu an Ao.Ao. 
chalonied Brochen, vikel-vras ha 
Thomas, person Gwengamp. 

Da rein muioe'h a don d'ur gouel 
ken bras e oa deut ivez Prlolcz-veur 
an urzh. war hc zro un hanter-kant 
bennak a leanezed. Biskoazh ne glev-
jod mouezhioù flouroc'h eget o rc 
o nijal ken skaûv dreist dn bennoii 
ar gristenion tra mn kanent pozioù 
snntel nn oferenn. 

E-kerz ar tpron c kiunigas an Ao
trou person un dunevcMig eus buhez 
nr skol ha goude, e voe tro Hêr an 
Abostol da rein dimp da danva >ur 
begad sas-un a gomzou diwar-benn 
madoberoù ar skol gristen. Hag evit 
gwir, daoust mn lavar hCred ar Gall 
Combes, chom a ra an deskadurezh 
kristen dreist da gement hini dre ma 
ro d'ar vugale, ouzhpenn ar ouizie-
gezh, un tenzor ail c'hoazh dibriz 
nnvet ar feiz hag a zo eved ahel 
dldorrus rod ar vuhez war an douar. 

Nag un dudi da greisteiz o welout 
gant pebezh ampartiz o don lennczed 
ar gouent kempennet ar banvez bras 
ma kavas ennan tost da bemp kant 
a dud danvez da 'bep a bred kaer. 
Bennozh ar Sakramant a glozns ni 
levenez. 

Gant harp Itron Varia nn Enez, hc 
faeronez karet, ra gendalc'ho ar skol-
se da ober berzh c-doug kantvedoù 
ail c'hoazh. Salv ma vije gwedet ivez, 
zoken al leanezed-gwenn o prederlafi 
startoe'h-start, hng an abretnn gwel
lan, war dazont ar brezhoneg. Sta-
gent eta gant lorc'h ha 'karantez da 
gelenn d'o bugale-skol ur yezh a 
ouzont mat-tre, darn-vuiafi anezho, 
,pa 'z int emichans diwar gèrent hag 
a oar brezhonegal rikoc'h ha flou
roc'h eget tud ar vro-maâ.... Rak 
gwall arvarus eo aman stad hor yezh 
kozh. Ha koulskoude, ouzhpenn. ur 
benveg dreist da stumman spered ar 
Vrezhoned yaouank ez eus da gen
tan hoH anezhi unan eus an tal-
voudusan madoù broadel bet flziet 
ennomp, Breizhiz, gant hon tud kozh 
ha gant Doue. 

BRO-GERNEV 

TRABRIANT 
KURED. — Dimerc'her e voe li

det e-barzh nn iliz-ipnrrez eured an 
Ao. Trcvidig, kelenner c Skol gristen 
Mncî-Knraez, gnnt an Dim. M, >AuiTret. 

Niverus e on ar gèrent, nr vigno-
ned hag ar gcnlnbourcrien dastumet 
en-dro d'ar priedoù nevez. An Ao. 
'n Abad Tnlleg, rener nr skol, a zis-
tngns d'ar re-man, en ur brezegenn 
c'hwek hng hclavar, alioù fur evit 
bevafi eiirus hn snntel e strnd ur 
b.-iedelezh. 

Hor gwellan gourc'hemennou hag 
hor c'hnlonekan hetoù d'an dud 
yaouank ! '*• 

B R O - O U E L O 

PEMPOULL 
REDADEGOU — Disul nll e voe 

redndcgoù kezeg-houarn e iPcmpoull. 
Evit ar blonz kentan c voe roet ar 
Priz brus Pempoull, Siwazh ! knlz 
rederien n'int ket bet gouest dn zont 
ken diucs co benjiîi en devezhioù-
mniî. Pevnrzek roder n on ha lod 
anezho a zilezas c'hoazh e-pad nr 
redadeg. Ret c on ober pemp gwech 
tro parreziou Pempoull, Kcrvod, 
Ploucg-ar-Mor, Keriti-Pempoull. 100 
kilometr a oa en boM. 

Gouycttc an hini co a erruas nu 
hini kcntnn dirak Hcncamx (cil) hn 
Ricard (trivet), o-zri eus Snnt-Brieg. 
Goude-se c teue un toullndlg bihan 
a rederien eus Pempoull. 

E-pad nr redadeg, dn ziduln an 
dud e oa ur « Jimkana » hng ur re-
dndeg evit nr re gozh, ipezh a lakaas 
nn dud da c'hoarzhin. M'uzlk ivez n 
voe klevet. 

(Kendalc'h ar baj. 1) 

— An asid fosforik hag an azot : 
penaos diskouez anezho oe'h ober 
gant fosfor an alumetez : 

Lakaat ur bannac'h dour e-barzh 
un asied; goude-se, lakaat ur 
maen bihan o sevel uheloe'h «get 
rez an dour. Ha lakaat war ar 
maen-se ar penn fosforet eus ur 
pakad, ennafi seizh pe eizh alume-
tezenn, liammet gant un neudenn. 
Tan an ar fosfor, ha golein gant ur 
werenn. Ar mogedennoù gwenn a 
sav e-leizh ha stank, eo asid fos
forik. Teuzin a reont bep un tam
mig e-barzh an dour, a sav er 
werenn eus ur bempvedenn pe war
dro. An darn uhelan eus ar werenn 
a zalc'h azot ennan. 

— Un ail breman : an dour-han-
vouez; penaos anaout ar mogeden
noù amoniak hag an traoù ail a zo 
ennan : 

Tomman skaot dour-hanvouez 
en ul loa houarn ken na savo 
mogedennoù; chom a raio un 
dilerc'h. 

Tomman an dilerc'h-se : an dan-
vezioù loened pe blant a beurzevo 
holl a-grenn, goude bezan deuet du 
da gentan. Chom a raio un di
lerc'h ail graet gant holenoù a bep 
seurt.. 

P A R I S 

MARV UR BREZHONEQER — Man
tret omp bet o o'houzout e oa marv 
'Kolaz Suionard. larhet e-pad ur vom-
bezadeg e Paris d'ar 16 a viz Gwen
golo. 

Suignard a oa ur brezhoneger am
part ha kalonek. Skrivan a rae penna-
doù-skrld er gazetenn « 8av ». Savet 
en deus Ivez ur ganaouenn bennak 
war donioù kozh. 

Ober a rae, ouzhpenn, skol vre
zhonek e Ker-Vreizh hag e gentelloù 
a veze heuliet aketus gant e skolidi 
a blije kalz dezho e vrezhoneg sasun 
hag e zoare da gelenn. 

Kinnig a reomp d'e zanvez-pried ha 
d'e familh hor gouro'hemennoù a 
gengaRv. 

Un oferenn a zo bet lavaret evit 
repoz e ene en illz-kev Itron-Varla-
ar-Parkeler, Bail Montparnasse, d'ar 
26 a viz Gwengolo An oferenn-se a 
oa bet lakaet gant e vignoned eus 
Paris. 

TREC'H KENTAN. — Rein a reomp 
da c'houzout c vo dalc'het un arno
denn e Ker-Vreizh d'ar 17 a viz Here. 
Un skrivo nr re o deus c'hoant dn 
dremen nn nrnodcnn da Ger-Vrcizh, 
43 str. St-Plasld, Paris (VP). 

t ' HEM i BK3I ' 3B) 

R O A Z H O N 
UR SO.VADEG VRAV. — Un niver 

bras a dSd n oa deut digwcner di
wezhan en Ostaleri Bro-C'hall da gle
vout sonndcg pevarrebcd an 'Ao. 
Loewcnguth. Dines kenan eo knout 
tud gouest da c'hoari evel-se pevnr-
ha-pevar. Pevarrebcd nn Ao. Loewcn
guth a zo anezhan unan eus nr rc 
blijusnn da glevout. An AoAo. Morvnn 
Fucrl, ell violons, Roje Roche, isrc-

Bez' e c'heller ober e-giz-man 
ivez : 

E-barzh ul loa, pe gwelloc'h en 
ur pod pri, lakaat dour-hanvouez 
da virvin; goude, lakaat ouzhpenn, 
un tamm raz : mogedennoù amo
niak a sav neuze. Evit anavezout 
ar mogedennoù amonink, soubnfi 
ur vazhig gwer en asid kioridrik, 
hag he digas a-zioc'h ar meskadur : 

An holenoù amoniak a vez 
frouezhus, hogen cz eont kuit bunn 
e moged. Ret eo eta mirout gant 
evezh an hoienoù-sc e-kreiz nn 
holl deiloù ha trempoù : dont a 
reer a-benn d'hen ober o waskafi 
mat an teil hag o tournfi anezhafi 
alies. 

— Ar fosfat raz : diskouez pe
naos ar fosfat raz a c'hell teuzin 
en douar, oe'h ober an tnol gant 
an eskern, a zo evel a ouzoe'h, 
fosfat roz : 

Da gentan, devin un askorn ken 
ez aio e ludu. Lakaat un tamm 
anezhan en ur werenn ha diskar
gan warnan asid suifurik mesket 
gant dour : ur vervndenn n zo, nn 
askorn a en em zismantr hng ul 
lec'hid sulfat a zo graet. 

Diouzh un tu ail, en un eil gwe-
renn, lakaat un tamm bihan ail 
eus an askorn devet, ha diskargan 

beder. hn Per Hasseux, gourrebeder, 
n c'honric gantan. 

Kregin a reus ur .sonndcg dre be-
varrebed Schumunn e !n izel, n on 
ur gwir zudi c glevout, ken brav c 
on c'hoariet, ken frnez eo bet skrivet. 

D'an eil e voe c'hoariet pevarrebcd 
P. Wcrner cvll ar wech kentafi en 
hor bro. P. Wcrner, un ogrnoucr 
ynounnk nnezliafi, a blijns knlz d'au 
dud e sonerezh. N'eo ket un dlspa-' 
c'her anezhafi, un deu n glnsk ur gln-
sclczh kentoc'h. 

Evlt cchulrt c voe klevet 7-vct pc-
vnrrcbed Ltidwig van Beethoven, unun 
eus nr plijusufi u zo bet skrivet gun-
wii. 

Vv ;;crig n un bel lavaret da f te» n -
tafi gant nn Ao. Doktor Schucking : 
« Yezh nr c'homzoù n zlfrunim ur 
pobloù, a lavaras, hn yc/h nr soniou 
n lak anezho dn ununln lin d'eti em 
stnrtnù kenetrezo ». 

Meuih".:dloù d'nn nrzourlon-innfi, a 
c'hoario hep daje e Kemper, Gwe
ned. Naoned, goude bezafi bet c Snnt-
Brieg diincurzh diwezhafi. 

KENDALC'H AN AVALOU'. — Ur 
vodadeg veur a zo bet .dalc'het e 
Boa/.bon d'nn 21 ha d'un 22 n viz 
Gwengolo cvlt klnsk penaos gwellaat 
un nvaloù c Breizh. Ur mor a dud 
e on, en o zouez nn Ao. Audojurd. 
deut n-berzh ministr ad labour-douar, 
an Ao. de ln Bourdonnayc, i;>cnn-
keveler rnnnvroadcl, hng ur bern iji
nourion war ni .labour-douar. 

Meur n brezegenn a voe grnet. 
• A-ruok ar brezel e veze gwerzhet 
en hor bro kalz a nvaloù knset deomp 
gant Bro-Amorlkn. Ret e vo deomp 
herzel ouzh an dra-se goude ur bre
zel, o kaout ni ivez, avalou u zoare. 
An avnloù a zeu fall ganeomp, rc 
stank ar seurt anezho, re zigempenn 
nn nvalcnncd, hag ouzlrpcnn-sc, pn-
kajet fall pa vezont kasel d'nr var-
c'hadourion. N'eus nemet 10 % eus 
uvudoù Bro-C'hall a-bezh a vez das
tumet en hor bro. 

Pennos ober evlt kaout frouezh 
gwelloc'h ? Da gentafi, diskar ar gwez 
kozh, leun a glefivedoù ma 'z int, 
ur gwir ampoezon evit ur gwez 
yaouank. Du c'houde imboudafi ava
lenned yac'h, sevel |llorz<hoù-av«iloù 
nevez WOT douarou mut, dibab un nc-
'beut seurtou nvaloù, eus «r rc ana
vezet mat, hn netra ken, laknnt rus-
kennoù e kichen al llorzhoù-nviu'.oii. 

Evlt ur per, un hevelep labour a 
vefe dn ober, ruk prenet e veze kalz 
anezho a-ruok nr brezel. 
r=»s====v==siprtca3e»saasnrnHi , H I 

Skrivit chomlec'hioù 
ho Ilzheroù 

e brezhoneg I 

asid kioridrik, mesket gant dour, 
warnan : an askorn a deuz en c 
bezh. 

Goude-se, diskargan e dourenn 
an eil gwercnn un nebeut bera-
dennoù amoniak ; ar fosfat raz u 
ya da yod (yod eskern). 

Erfin, lakaat, ouzhpenn, un asid 
bennak : ar fosfat a deuz e-barzh. 

Kement-se a ziskouez deomp 
pennos ar fosfat raz u deuz en 
dourioù-trenk ha krefiv, ha dre-se 
en douar labour pa 'z eus ennafi 
dourioù trenk hu krefiv o tont eus 
an tremp. 

(Prezegenn graet e Roazhon-Breizh, 
.. d'ar 27 a niz Giucnaulo 1043.) 

A R C ' H O L Z A 

(Kendalc'h ar baj. 2) 

Leuskel a reas ur fidamdoustik diwezhan, 

hanter-farsus, ha divouklan e c'houriz-kleze. 

« — Kavit kadorioù, va bugale », emezan, « pe 

neuze azezit war al leur, deoe'h da zibab. Va 

digarezit ma n'hellan ket kinnig gwelloc'h deoe'h. 

Met, evelkent, e c'hellimp marteze en em dennan. 

Keravel, te hag a zo ur soudard kozh, kae 'ta 

d'ar c'hev da welout ha ne chom ket ur bou

tailhoù bennak. Rochemesnil, degas plouz diouzh 

ar staolioù, re galet e ve al leur d'azezan war

nan. Pean, dezoug ur stalafioù bennak d'ober un 

daol. H a te, Fontebro, kae da gerc'hat keuneud 

d'en em domman un tamm. Rip e c'hwezh avel 

an aod a-dreuz d'ar prenester. » 

Ne voe ket pell ar soudarded d'ober o labour. 

W a r un dro ez erruas Meri , Konan, Kêrvoz ha 

gwaregerien ai l , ganto gwazi, yer ha houidi, hep 

ankounac'haat pikolioù picheradoù sistr. 

Gwellaat a rae an traoù. 

Dindan ar gwiadoù-kevnid en doa dizoloet 

Keravel boutailhoù kozh gwin mat. Mat-tre e 

vezed azezet war an hordennadoù plouz dirak 

an daol ec'hon savet gant ar stalafioù. Laouen 

e strakie ar c'heuncud glas, en oaled hag ouzh 
skieur an tantad e skede al levenez e daoulagad 
an holl. 

Hag ar waregerien da zibluan gwazi, yer lia 
houidi. Prestan a reas an embanner e gleze hir 
ha moan d'ober da ver tra m'edo an Ao. A Gêravel 
hag Arzur A Fontebro, goafeien eus rujumant 
Sklisson, daou soudard mat, feiz ! o vasan vioù 
en o zogoù-houarn. 

Keuz en doa Melear da rankout chom, en abeg 
d'e garg nevez, hep kemerout perzh el labouriou 
ilbouedus-se. Gouzout a rae un tamm diouzh ar 
gegin. Rein a rae kuzulioù. Hag, evit oher un dra 
bennak, e lonkas div voutailhad gwin Bro-Spagn, 
hag a skubas kuit nemorant e velkoni. 

D'an diaoul ar prederioù ! Edo Konan ha Kêrvoz 
o trein ar c'hig-rost a-us d'ur pikol tantad. Saourus 
e oa ar gwin.Hag, evit an avel a c'hwezhe dre 
ar prenester, goude-holl, bez' e oa aezenn dous 
Mezheven. 

Kaoz a veze. 
« — Arsa ! » eme Gêravel, « hag e ouzoe'h 

anv ar c'hlenved-se, c'hwi ? Aba m'eo deut en-
dro da Vreizh hon Aotrou karet an dug Fransez, 
koenvin a ra, koefivin... » 

« — Tri devezh ' zo », u droe'has Fontebro, 
« e welis anezhan c kèr Roazhon. Mu ne ve ket 
het e gurunenn gantan war e benn, ne vijen ket 
bet evit e anaout. » 

Ganl dudi e ruile Melear frond ar gwtizi rostel. 
« — Klenved hon Ao. Fransez », emezan, « bez' 

en deus un anv div waleniiud hirder dezhan, o 
kregin evel ar ger chufere hag oe'h ecliuin e gre
sianeg evel an holl anvioù pagan ijintt gant ar 
feneanted a oar lenn. Sujidi i'eal ez omp, n'eo 
ket ta ? Ma, pedomp sant Fransez ma pareo an 
dug ha koaniomp d'e yec'hed evel Breizhiz vat I » 

A galon laouen ec'h asantas an holl d'ur c'hin-
nig lcal-se. Staliet e voe ar gwazi, un houidi, ar 
yer, ha marteze ivez ur patin, war an daol ha 
pep unan d'ober kalonek e zever. 

V I I I 

Ur burzhud ' oa gwelout ar soudarded onest-se 
oe'h evan hug o tebrin diouzh skouer o rener 
enorus. Lonket e voe on holl bobl a loencd-plunv, 

nemet marteze un hanter-zousennud polezi. Ev i t 

gwir, ret-mat e oa mirout un dra bennak da 

zijunin antronoz-vintin. 

(Da genderc'hel.) 



A R V O R 

HOR C'HONTADENN 

Ar Varrikenn Sistr 
« • Kiev 'ta. Mari. Fanch a 

skriv din da c'houlenn ma kasin 
dezhan ur varrikenn sistr. Hez' en 
deus ur gambr du-se e Klichi. eme
zan. peadra d'he lojan. Petra ' vo 
graet ? » 

« — Kas dk-zhan, evel ma c'hou
lenn, nemet e tivizan un dra, e 
sikourin ac'hanon! d'ober an dor-
chenn. » 

« —• Hag e ri pezh a gari. > 
Anv Fanch Ar Moan. lavarel 

dirazi. a bike kalon Mari betek nr 
gwad. Henn . zh en dou he dibabet 
gwechall h:i hi he doa c zibabet. 
hn setu oa bet Ircîtour, evel kalz 
a re all. Dilezel gantafi e zousig 
glac'haret e ou skampel da Baris. 
Abaoe e on daou v'onz ha n'en dou 
kredet biskoezh kns eus e gcloù. 
Hiziv. evit ar wech kentan. e skrive 
da vreur Mari evil goulenn ur 
banne sistr eus e barrez, eus nr 
gèr. 

S.tu. pa voe deut ar e'houlz 
d'ober sislr. Mari ;i zibabas an ava
l o u hn. sur a-walc'h eviti. briz-
ormnnt. estek, dous-a-veg. holl c 
ton gen t on hevelep nnv : avnloù a 
garantez... Mari n zibabas eta, an 
avnloù. nr re vravan, ar re dare-
van. a sikouras malan anezhe, o 
lakaat en tremp ha gwaskan nn 
dorchenn. Ober a rens kement-se 
evel n'he devoa grnet biskoazh 
labour ebel, hn pa voc hanter-
wasket an dorchenn, eus nr c'hreiz, 
eus nr galon, e knrgas ar varri
kenn. 

En ur gas he dorn d^ar penton 
hng nc'bane d'ar vnrrikenn, he 
sonj tec'hel diganti a zistroas da 
gaout an devezhioù eurus o devoa 
tremenet asambles, Fanch hn hi. cr 
pardonioù. o vale kostez ouzih kos
tez, du gaout nr promesnoù kaer 
en devoa grnet dezhi hag o doa 
lakaet ho c'halon da dridal, da 
•août iv.z an devezh ankenius, ma 
leuas, hop kredin sevel e zaoulagad, 
da lavarout dezhi kenavo... Kennvo 
pegoulz ? Paris a zo pell ha Paris 
en deus laeret meur a galon vreton. 

Kennvo ! Ar glac'har he doa 
gouznnvel nn deiz-se a zistro 
neuze evel ur bec'h war he c'ha
lon; an daerou a sav en he daou
lagad. ha 'barzh ar c'helornad 
sistr, a zo en he dorn. un dakenn 

« — Kiev 'ta, Mari », eme he 
breur, « fentusat kelou a zegouczh 
din digant Fanch. Mal sur, eme-
zafi, e kav va sistr, nemet ken lies 
gwech ma ev dioutan, e vez ret 
dezhan ober ur oueladenn. Sed nze 
ur si fall evit va sistr, avat, lnknnt 
an dud dn ouelan. Dn vihanafi 
n'em eus ket klevet e rnfe kemend 
all d'nr rc nll, rak ar sistr mat, 
seurt ma on hennezh, a laka bepred 
nr galon seder. Ur sistr ha n'en 
doa bet tnkenn dour ennan ! » 

« — Eo », eme Vari, o vous
c'hoarzhin. « un dakenn hepken o 
vezafi em boa gouelet o kargan 
anezhafi, o sofijal en amzer dre
menet. » 

** 

An nbardaez-noz, goude konn, 
breur Mari a dapas e bluenn : 

« — Kiev 'ta, Fanch », emezafi, 
« klevet em eus perak e rankes 
gouelan en ur evan va sistr. Va 
c'hoar Mari he doa graet anezhan 
ganin. ha pa oa o kargan ar varri
kenn. e tegouezhas d'he daeroii 
redek hag un dakenn a gouezhas 
enni. Mes aman em eus hini all ha 
ne oueli ket oe'h evan anezhan, 
mar karez dont betek aman d'hen 
tanva... » 

Ne ou ket ur miz goude e oa 
Fanch e ti e zousig, o tanva sistr 
nevez ganti ouzh tal ar varrikenn. 
P'en devoe tanvaet hag adtafiivaet 
eus pep hini, e lavare, en ur star-
dafi gant teneridigezh he dorn en 
e hini : 

« — Me ' gav anezhe mat, kement 
pezh a zo aman. Me ' gav anezhe 
mat holl d'ober sistr eured ! » 

D i r - n a - d o r . 

(Kroaz ar Vretoned, 2 a viz Du 1913) 

Brezel d'ar gwin-ardant 

D L E A D 

A R M E R C ' H E D 

N'eo ket hepken ar wazed o deus 
da ober brezel d'ar gwin-ardant 
hogen ar merc'hed ivez. 

Petra a c'hellont ober ? 
Da gentan rein skouer vat : 

chom hep evan gwin-ardant nag 
evaj ebet graet gant gwin-ardant. 

A-wechoù e lezont an « hini-
krefiv » gant ar wazed hag e keme
rout eus an « hini dous » ; Dour 
vulnerer, Chartreuz, Bencdiklin, 
Kasi hag all... An traoù-se a zo enno 
kement a win-ardanl hag en odivi. 

D'an eil e tleont beilhan war o 
bugale. 

Gwelet e vez mammou o rein 
d'o bugale 'gwin, sistr, o lakaat 
gwin-ardant dezho en o c'hafe. 
Fall eo an dra se, Ar vugale a die 
•evan dour ha laezh. Ha vezo lakaet 
kalz a zour er sistr hag er gwin 
roet dezho ! Ha ne dlcont evan 
bannac'h gwin-ardant ebet, zoken 
er c'hafe hag en te. 

D'an trede, distreifi a dleont holl 
dud o zi, o gwazed, o mevelien 
diouzh ar vezventi. Aozan boued 
mat, derc'hel kempenn an ti, ma 
vezo koant ha laouen, hag ar wazed 
neuze o devo plijadur o tistrein 
d'ar gèr ha ne. chomint ket da goll 
o amzer hag o arc'hant hag o 
yec'hed en ostalerioù. 

D'ar pevare, gant ar merc'hed 
emd.fi an alc'houezioù. Int a zo kar
get da brenan kement a zo 
ezhomm. N'o deus nemet lezel ar 
gwin-ardant gant ar marc'hadour 
hag e c'hellint prenafi traoù all ha 
na raint ket a zroug hag a gousto 
nebeutoe'h. Arabat kinnig da evafi 
evit an disterafi digarez. Daoust 
hag ezhomm ' zo da evan pa ne vez 
ket sec'hed ? 

En ur ger, ret eo dilezel ar c'hi-
zioù diskiant a zo bet skignet er 
vro. 

TRAOU SOUEZHUS 

Hol lennerien a skriv... 

dour a gouezh... 

** 

Teir sizhun goude ec'h erruas ul 
lizher all a-berzh Fanch. 

N e v e z vou/ef 

GERIADUR 
BREZHONEK 

GALLEK 
ROPARZ HEMON 

'Bel hon eus digant un den eus Bro-
Leon al lizher da houl : 

Aotro.ii, 
C'hoant em boa pell ' zo da gouma

nantin da Arvor. Setu ma tegasan 
deoe'h hizio priz ur c'houmanant-bloaz 
pe 50 lur. 

Va digarezit abalamour ma n'em 
eus ket skriuet oa lizher hervez an 
doare-skrivan nevez; evit c'hoazh 
n'on ket boas a-walc'h da skrivaii 
hervez an doare-se, met a-nebeudoù 
e teuin a-benn da skrivan mat a-
walc'h. 

Un nebeut kanaouennou em eus 
graet. Ma plijfe ganeoc'h lakaat unan 
bennuk anezho war Arvor c c'hellin 
kas lod diouto deoe'h. 

En ur c'hedal va c'hazetenn nevez 
hag ho respont, degemerit, Aotrou, 
va gwellan gourc'hemennoù. 

Y. G. 

Un beleg eus Bro-Dreger en deus 
skrivet deomp kement-man : 

« A"am eus ket ezhomm da lavarout 
deoe'h pegen bourrus e kavan Arvor. 
Eeunoc'h ha sklaeroc'h eo ar gezh 

anezhi. Pennadoù a bep seurt a gaver 
warni, romantoù zoken. Evel-se e vez 
gouezet kement a vez graet war da
chenn ar gezh. 

Ul levr kaer a vo gallet ober diwe
zhatoc'h gant ar pennadoù savet gant 
L. Lok diwar-benn hor skrivagnerien 
gozh. 

...N'eus nemet ur gazetenn er bed a 
gement a lennan penn-da-benn : 
i.Vrvor. 

Kredit atav emaon a-du krenn ga
neoc'h evit gac'haat ha reizhan spere-
doù ar Vretoned hag o eeunaii war 
hent o galvedigezh wirion. » 

B 
Digant unan eus bol lennerien eus 

'Paris : 
.« Atav e kavan /Arvor ar plijusaîi 

kelaouenn. Va gourc'hemennoù da 
Varba Yvinek evit « Per bag c 
c'honr ». Pennadoù Tangi ivez a vez 
c'hwek. Saig Jonkour en deus kava-
dennoù dreist a-wechoù ha breizhek 
rik. » 

K A S I T 
KELEIER HA KONTADENNOU 

DA « ARVOR » 

DEQOUEZHIOU 
DAOU DENZOR 

Ur wech e voe kasot eus Paris d'ur 
marc'hadour eus Londrez anvet Mnks 
Moyor ur o'holier perlez a dnlvoude-
gozh brus, 3.71)0.000 lur p I u I v p z p nr 
o'hollor-so a-raok ar brezel all. Ouzh 
o ober e oa 01 hnrlnzenn eus ar bra
vafi. Laknet e on bel e burov post 
Paris en ur voest klozet-pizh gnnt 
siellou koar n hop tu dezhi. Pa ze-
gouezhas e Londrez n'na kemm chet 
e stumm ar voest, da vlhnnafi nn dlo-
vnez anezhi, rak pa voe digorot e voo 
Vavnt e-barzh, c lec'h nr perlez, e-
krelz kozh paporennoi'i joget... unnek 
tamm sukr en ur bern. 

*** 
Un deiz, ur e'Iinlvez eus Londrez 

nnvot Aoirust Ilorne, o vont d'e la
bour, n welas war ribl ar ru, un tamm 
paper seiz jopot. Unstum n reas 
anezhafi hag c kavas ennnfi nr porle-
zennoù. Kns n rens anezhe, hop gou
zout prtrn ' on, d'ar burev-polls, ne
met unan a oa chomet e don e 
c'hodell, Houmafi hepken a dnlveze 
ouzhpcnn hanter-kant mil lur, Aogust 
Ilorne ne nule ket nn dnlvoudogezh 
n on enni hng o klnnlgns anezhi evit 
(laou wcnneg d'un nntrnn, dezhafi da 
o'hnllout evnfi nr bannac'h. An aotrou 
o vezafi nae'liet rein rlnmi wenncg 
eviti, ar berlezënn hnnter-kant mil lur 
n voc stlapet d'nr bern hn kollet. 

UN ARM EL-ARC'HANT 
SAVET UHEL 

En lioz-bnnk, e-lee'h e vez ailes 
bernioù bras a nre'hnnt, e lakaer an 
nrc'hnnt-sc en armelloù-houarn, E 
knvloi'i nn tioz-bank en em gav peur
liesafi an nrmeliofi-sn. Un tl-bnnk eus 
Nevez-York, Stadoù-Unnnet nn Amo-
rik, on dons grnet ar c'hontrnl, Plan-
tot en deus n armel-arc'hant war 
doenn unan eus nn tlez-se nhel-uhel, 
dezhe betek 40 estaj, emafi ar c'hiz 
anezhe on Amerik. Gwisket eo an 
armel, a zo mentek evel un tour-lllz, 
gant nr gnnrlz dir hefivel ouzh an 
hini a vez nn-dro d'al listri-brezel 
houarnet. N'eus warnafi na dor na 
prenestr, nemet ur skoutllh a-drnuz 
ar planchod n zo dlr-holl cvol nr 
mogeriou, hag e c'heller en om silnfi 
drezi e dlnbnrzh kambr an tefizor. Un 
neizh plk hennezh n dalv kor, ha na 
vo kel nos dn zinolzhafi. 

KAVADENNOU 80UEZHU8 
WAR AR BREZELEREZH 

Ar sizhun all e oa bet meneg amafi 
ous un den gouiziek anvet Ulivl en 
dije kavet an tu da ober tarzhafi, eus 
n holl, ar poultr n vez sammet wur al 
listri-brezel evit o c'honolloù ha d'o 
c'has d'ar strad en un taol krenn. 
Setu amafi ur c'helou nll a zen eus 
Bro an Danmnrk. Un IJinor eus ar 
vro-se en dije stummet soudarded 
houarn n rnfe kerkoulz hag ar vylr 
soudarded ha gwelloc'h zokon. Lnknnt 
a ra o soudardcd-hounrn en-dro d'nl 
lec'h, laknomp nr gflr, cn deus 
c'hoant da zifcnn, hn dre nn telegraf 
diorjnl, o ra dezho sevel er-maez <*us 
nn toulloù c-1pc'Ii omalnt kuzhet ha 
leuskel gant ur seurt mlndrallherez 
n zougont evel ur fuzuilh pevar c'hnnt 
tenn ouzh nn cnchnnr. A-wnlc'h c 
vije eus ur c'hant a soudarded-houarn 
da zlarbcnn un arme. 

(A-ziwar « Kroaz ar Vretoned » 
Eost 1913.) 

AR 8EUREZ WENN 
HAQ AN HOO'H-QOUEZ 

Kement-mafi a c'hoarvezas 70 pe 
80 vloaz ' zo. Edo ur scuroz o tis
trein d'nr gin- eus tl ar glafivourlen 
ma ou bel oe'h ober wur o zro, wnr 
lez kond Roazhon. Ne daolas ket pied 
d'ur bagael clins n oa o youc'hal hag 

e kendalo'has da vont dre ar wono-
donn cn ur zibunafi he chapelod. 

A-dnol trumm o voo dlhradet ha ka
s o t war-rnok a-bonn-horr, Un hoe'h-
gouez an hlnl n on tremenet etro he 
dlvhar. Mont n rnn ni loen bunn-hn-
bunn, nr scuroz n-o'hnollad' war e 
goln. Houmafi, nvll mirout outi hec'h-
unnn dn gouozhnfi, a grogas pog e 
moue an ancvnl gouez, Slwnzh 1 koll 
n rens he chnpeled. 

Un tammig pelloc'h, ni loen n fellas 
dezhafi en cm zlzober dlouzh c snmm 
hng en em rullhns c n tir fnnklgell, 
Sne ar paour knozh souroz n voc lobe-
zet, a c'heller krndlfi, o n un donre 
truezus. HI, nvnt, no voc gloazet e 
stumm ebet. Evit pezh a sell ouzh or 
chnpeled-, biken ne voc ndknvot, 

AR QLAOUER LAZHET 
OANT CHA8 

E kond Roazhon orlnrrc, c-pnd ur 
chose war-lerc'h ur bleiz, ur pnour 
kaezh glaouer a félins rtozhnfl dlhefi-
chnfi ur hngnd chns. Gwisket e on 
gant ur o'hroc'hen gnvr. Ar chns, o 
welout nr c'hroc'hcn, n zllozns très 
al loen gouez hng n snllhns wnr nr 
glnouer o voo lazhet, Edo wnr-nes 
bezafi debret gnnto pu erruas nr 
wonnorlen'dros wnr on tnol. 

UR PE8K I8KI8 EN ENEZ JAVA 

Bez' ez nus cn enez Jnvn nr pesk, 
dezhafl ment un rtluzhenn hng n vev 
diwar gollen. Pn wel ur gnllenenn , 
wnr ur skourr c tostn ontl hng e sko 
gantt ur fllslrad dour n laka nn nmpre-
vnn dn gouezhafi. Kerkent e vez 
debret. Blznfi n ra or pesk en un doorc 
souezhus hu morse ne c'hwlt wur e 
dool. 

E Bntnvla, kfiï'henn enez Jnvn, p z 
p u s ur c'haer n l o s l r - p p s k P d hng ur 
gword n vir otnv unnn bnnnnk eus 
nr pnsl(P(I-so hep reifi dczho dn 
zebrifi. Kemer n rn. dlouzh ret, en 
ur gaoued leun n gcllcn nnnn nnezho 
n laka wnr un orjnlenn stlgnet n-us 
d'al lestr. 

IKcrkent cz erru nr peskod, tlzh 
warno, ha pep hini n filstr dour gnnt 
ar gcllpticnn. Houmafi n gouezh el 
lostr e-lee'h mn vez debret gnnt nr 
pesk krofivafl, 

AN TIGR DIANKET 

Ur wech e voc degaset wnr or moez, 
tost dn gor Chortrcz, un tigr pu ur 
gaoued houarn. Tlzhont n rens ni loen 
gouez tpc'hout. dlouzh o gaoued hn 
mont dn guzhat cr c'hoadou. Ar spont 
a renas cr vro tro-dro, cvol gwechall 
pa oa bleizi o redek nr muczloi'i er 
gonfiv. hng, e-pad mour n zevczh, e 
woljod o knntrnal nmnfl hng nhont 
bandonnadoù archerien hn chaseourien 
o klnsk difourkafl nn llgr hag e lazhofl 
a-daolloù fuzuilh. A-drugnroz Houe, 
ne voo ezhomm obet dn leuskel ton
noù ha da zcvlfl poultr; k a v e t p v o c 
an tigr c-krclz ar c'hoad hag pfi marv. 

UL LABOUS HAO A HARZH 

En enez nr Galcdonl-Novez ez eus 
un evn bras evel ur yar hn dezhafi ur 
penn gouelan, Anvet en « kagou ». 

Dlouzh a n noz c harr.h e v e l ur c'hi. 
E askelloù niofis a vir outafi dn nljal; 
n'eo barrek nenict da gerzhout, Ur 
wech paket, zoken pn vez erru d'e 
ond, o teu du vcznfi dofivnel a e s a-
walc'h. Plljus-kcnnfi c z co. Evit p 
bakafl p z vev p v e z Iniplljot c h u s mln-
walct. . 

Tud an Aoslrull n ro evltafi ur priz 
uhel. Ar vorianed n ra gantafi ur 
mouz dispar. Slwnzh I o n linrlu cz a 
ar ouenn dn gel hoir c tcnlo buan 
a-walc'h, moarvat, nn nmzcr ma n e 
v o mui gwelet hlnl ebet k e n (1 ) . 

(1) En inizi Fidji, nr c'hiwi a zo 
un isouenn eus nr c'hagou. 

KORN AR VUGALE 

A ^ D R Ë I L J Z I L V A R ^ 
asambles gant ur chaseour 

(KENDALC'H) 

Petra a dalvezc an holl draoù-
se ? Daoust hag e oa hor c'hoadou 
kozh o vont da gouezhafi war hor 
penn ? 

Derc'hel a ris gant va beaj. 
Pelloc'h ez eas gwelloc'hik an 
traoù. Kampoù ar Wezenn-C'hou-
iou ha Gowganda, pinvidik abaoe 
an deiziou kentafi ha pell diouzh 
an hent-houarn, ne oant ket bet 
tizhet c'hoazh gant an trouz hag 
ar safar a zegas gantan an arao-
kaat w a r vale. Eno e chôme 
c'hoazh kalz klaskerien gozh eus 
ar penn-kentafi, aheurtet o c'hor
toz, fiziafis enno da gavout ur 
« filon » bennak a zegasfe ar vu
hez cn-dro d'ar c'hampou kozh. 

Tremen a ris ur pennad amzer 
bourrus, re verr, siwazh ! gant 
Billy Gubby, roue holl dud ar 
c'hoadou, a veze doujet ken gant 
an dud wenn, ken gant an dud 
ruz. Anvet e veze gant an India
ned Pijeense, ar « C'hazh-karve-

taer bihan ». (Diouzh e welout ne 
oa ket bet chenchet gant an amzer. 
Meneg a reas eus hor c'haozea-
denn diwezhan, pemzek vloaz ' zo. 
Chom a rae stag ouzh e c'hizioù 
hag e lavare e talc'hfe dezho betek 
e varv. 

Gwelout a ris Indianed, cha
seourien wenn, klaskerien dre vi
cher ha, bep gwech, e oa evidon 
ur gentel nevez. Pa veze meneg, 
avat, eus ar pezh a rafent en 
amzer da zont e c'helled divinout 
dre o c'homzoù o doa un tammig 
aon razi. Den ebet n'en cm gave 
e surentez. An tangwalloù, an 
hentoù-houarn. an uzinou elektrik 
edod c sofij sevel, ar 'c'hirri-nij, 
kement-se a zistruje ar vuhez 
kozh, anat e oa. Ret e oa mont 
buan. C'hwec'h kant kilometr baie 
hag ez erruis en ur gêr savet war 
hent-houarn Ontario an Hanternoz 
hag an Temiskaming. P'em boa 
he anavezet gwechall ne oa ane
zhi nemet un ehanlec'h war ar 
vevenn. A-raok ma oa bet savet 

an hent-houarn e teue eno a vare 
da vare ur chaseour bennak hag 
un den bennak o karout an nvan-
tur evit bevafi en o frankiz ha 
kavout 'eno ar seurt levenez spe
red a c'heller tanva en ur vro 
c'hoazh. Ni a vlenie anezho. Ke
ment-se a oa evidomp ul labour 
nevez, kurius ha plijus. Dont a 
rae an dud-sc da vezan hor mi
gnoned. Komz a raemp dibaouez 
e-pad ar goaiïvczh a-bezh eus ur 
seurt beaj en ur ziskouez an cil 
d'egile al lizheroù hor boa bet 
digant hor beajourien. Hogen, er 
gêr-se, e teue breman un toullad 
touristed. Edod a-zevri o sevel un 
hent-bras d'ar c'hirri - dre - dan. 
Mont a ris da vlenier ganto. Ar 
stroliad e voen karget da vlenian 
a oa ennan tud vat o tont eus 
Nevez-York. Bez' e oa enno ar 
spered-se a genseurterezh kalonek 
a vez kavet alies en Amerikaned 
war o chan-labour. Santont a raen, 
koulskoude, ne oa mui evel gwe
chall. Ar 'vlenlerien ne oant mui 
kenseurtcd, mevelien, ne lavaran 
ket. Ur seurt giz a oa deut eu o 
zouez : hini ar blenier c vanegoù 
gwenn. Bez' a oa anezho, « gwir, 
a zouge manegoù kotofis gwenn 
e-pad o labour. Hejan a rae o fenn 
al lern kozh cn ur gomz eus an 

nevezintioù-se. Ret e oa dczho, 
avat, mont gant ar c'hiz. Ne veze 
mui kavet a foulinennoù hag ar 
vicher a vlenier, breman dislebc-
ret, a oa an hini n'eus Remet! a 
c'hellent ober da c'hounit o zamm 
bruzun. 

An darn vuian eus va fourve-
zhioù a oa erru em raog er gêr-
se dre an tren. O c'has a ris adarre 
pemp kant kilometr pelloc'h. Pre
nan a ris boued ha tennoù hag 
e kcmeris penn va hent adarre. 
Kerse a oa ganin, avat, hag e oan 
prest d'en em sevel a-enep an 
traoù a welen. Ar vro-se a oa bet 
poblct gnnin a envorioù hag cm 
boa kredet em bije gwelet anezho 
oe'h advevan eno, Truez am boa 
ouzh ar gwez-pin, gwriziennet cn 
he douar : ret e on dezho chom 
eno. 

Ar vevenn a oa pelloc'h. Ober a 
ris evelti. Kaset em boa va faka-
doù d'un tammig gar war an hent-
houarn hag ez erruis eno ur miz 
goude. Prenafi a ris boued hag e 
kasis va fakadoù adarre d'un chnn 
pelloc'h. Evel -se , o tizhout an 
hent-houarn du-mafi du-hont, en 
ul lec'h bennak dibnbct a-raok, e 
ris war-dro tri mil kilometr. Daou 
vloaz a lakais d'o ober. Kerzhout 
a raen e-pad an hafiv a-bezh hag 

e raen va micher a chaseour d'al 
lec'h m'edon pn erruc un diskar-
amzer, 

Un deiz a zaws, koulskoude, 
ma rcdns ar stêrioù a gaven wnr 
va hent, neket war-du al lec'h 
cm boa merket din, met a-dreuz. 
Rak-se c veze ret din dougen va 
fakadoù nliesoc'h-aliesafi, Setu pe
rak c kasis va beaj da benn dre 
an hent-houarn. Va fakadoù a oa 
ganin c-barzh an tren ha, da bep 
gar, cz aen du welout va firogenn 
a seblante goulenn ouzhin : « Pe
rak ec'h eus va dilezet ? » 

Un abeg all am boa ivez da 
veajifi gant an trefi. Va lizheroù 
hag int rouez a-raok, a zeue da 
vezafi niverusoe'h - niverusafi. Ar 
bloaz a-raok, cn ur gôriad'enn-
hafiv ma labouren evel blenier, 
em boa graet nnnoudegezh gant 
u r plac'h pnouank, Irokoadcz a 
ouenn, konnt, desket hn donezo-
net-kaer; ne seblante ket imposupl 
dn c'hounit he c'halon. Kas a ris 
d'am douslg ur bilhed h e n t -
houarn. Dont n rens d'am c'ha-
vout da Bullmnn-Car hng e voemp 
dimezet hervez hor mennad. Gou
de co e teuas da vcznfi diaesoe'h 
an traoù ganeomp. 

(Lakaet e brezhoneg gant L. F. A.) 

i n i — 1 1 
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— Koumanant-bloaz : 3 0 lur — 
SKRIVEREZH HA MEREREZH 

C BERTHOU, 7 2 , S tr . Oberthi ir , 
Roazhon (K.R.P. 492-88, Roazhon) 

K A Z E T E N N S I Z H U N I Ë K 
N'ANKOUNAC'HAIT KET kas 

C'HWEC'H REAL t lmbroù pap 
gwech ma fal l deoe'h k i m m i n 
ho chomlac'h. 

L e n n i t e r 4 * p a j e n n 

An Naoned 
d i n d a n a r b o m b e z 
Traoù gwelet gant 
Y o u e n n DREZENN 

KENTAN EMGLEV 
g a n t AR C'HOUER i 

Va mignoned, pep sizhun c kom-
zan ouzhoc'h diwar-benn al labour-
douar; mel, ne gav ket deoe'h e ve 
mat komz ivez diwar-benn an dud 
o deus tabouret hon douar en hor 
raok, hag o deus pleustret, gant 
nerzh ha kalon, war traoù ar vi
cher '? Disprizet e oa gwechall 
kouerion Vreizh. ha breman, en un 
amzer a zienez, ez eus kalz a dud 
a gompren erfln o deus faziet war 
ar poent-se. Mes, evit gwir, n'eo ket 
en amzer vreman hepken ma 'z eus 
e Breizh gounideion a zoare; ke
ment hini en devezo pasianted a-
walc'h da furchal •er paperiou kozh 
ha da lakaat e fri e traoù an amzer 
dremenet, a gavo, diwar-benn la
bour ar Vrezhoned. meur a dra a 
lakaio an holl da vezafi souezhet. 

Daou c'hant vloaz a zo ez eo en 
em lakaet ar Vrezhoned e penn an 
holl Fransizion evit gweHidigezh 
al labour-douar. N'eo ket da lava
rout e oa pin vi d i t hor bro : er 
c'hontrol; daou c'hant vloaz a zo, 
da lavarout eo e kreiz rouantelezh 
Loeiz Pemzek. e oa Breizh ur mor 
a lanneier; klask abeg a rae lod, 
war ar poent-se, er roue Loeiz 
Pevarzek, el lezennou savet gan
tan. hag a oa gwelloc'h d'ar var-
c'hadourion eget d'ar c'hounideion; 
forzh penaos, e oa paour hag 
ezhommek an dud diwar ar maez, 
koueriaded haç aotrounez vihan; 
dilezet c oa kalz parkeier, hag 
arc'hant ebet d'o difraostan ha d'o 
gounit. En ur stad izel e oa ivez 
d'ar mare-se al lodennoù ail eus 
Bro-C'hall; mes. e kement lec'h ez 
eo founnusoe'h an douar, an droug 
ne oa ket kement. 

Ha setu ma teuas un den, geni-
dik a Sant-Malo, an Ao. Gournay, 
a oa d'ar mare-se ministr ar C'hen
werzh e Paris, da gaout truez ouzh 
e vro, ha da vodan e Roazhon un 
nebeut tud, kamaladed dezhan, izili 
Stadou Breizh, mignoned eveltan 
d'al labourerion douar, evit en em 
glevout ha klask an tu da zont d 'o 
sikour. Hag er bloaz seitek kant 
seizh hag hanter-kant e voe savet 
e Roazhon ur gompagnunezh evit 
gwellaat al labour-douar, ar c'hen
werzh hag an arzoù. Bez' ez eo an 
hini gentan eus ar seurt-se savet 
e Bro-C'hall; dont a reas da skouer 
da sevel re ail er mêmes giz; hini 
Baris e seitek kant unan ha t r i -
ugent; ha, nebeut-ha-nebeut e voe 
savet kompagnunezhioù henvel dre 
Vro-C'hall a-bezh. Bez' em eus 
anvioù ar re a voe kentan izili 
kompagnunczh Vreizh. c'hwec'h e 
pep hini eus an nav eskopti; da 
skoin-r : an Ao.Ao. Nevet, a Roa
zhon; Prunion, a Naoned; Kerma-
deg. an Aire; Berthou, ar Gemenc; 
Royou, person Trebiant; Penfeun-
teunio, Kerveregen, Pont-'n-Abad ; 
Kerlivio, a Gcmper ; Poulgoazeg, 
Gwaien; Kergariou, a Lanuon; Mar-
zin. a Vontroulez; Podeur, person 
Komana; Kersaozon, a Landerne, 
h. a... Ne c'heller ket lavarout ne 
oa ket aze gwir Vrezhoned a 
Vreizh-Izel. 

An hini en deus labouret ar 
muian. marteze, a on, aes eo hen 
kompren, o chom e Roazhon, an 
Ao. La ChalotaFs. den brudet-kenan 
en e amzer, den a enor hag a galon, 

ALI A BOUEZ 
Adalek breman a rank an 

arc'hant, al lizheroù hag ar 
skrldoù bezafi kaset d'an 

Ao. Q. BERTHOU 
7 2 , S t r a e d Oberthi ir 

ROAZHON 

— K. R. P. 482-88, Roazhon — 

ur penn kalet un tammig, a zo bet 
tamallet meur a dra dezhan diwar-
benn ar gouarnamant; evit al 
labour-douar, avat, ec'h anaveze 
mat an traoù, daoust dezhan bezafi 
barner dre vicher, ha den ne c'hell 
dinac'han ar gwellidigezhioù a bep 
seurt en deus graet e maner ar 
Plessis (ar C'henkiz), parrez Vern, 
e-kichen Roazhon, hag e Karadeug, 
parrez Beciherel, être Roazhon ha 
Dinan. Rak labour tud an emglev 
a oa gwellaat o gounidigezh er gêr, 
ha neuze lavarout petra a vefe mat 
da ober, plantennou, giziou nevez, 
loened gwelloc'h, h. a... Embannet 
e veze an alioù gant burev Roazhon. 
E Vern. da skouer, en-dro da vaner 
La Chnlotais, c oa kant hag hanter-
kant drrvczh-arat dalc'het e kont 
an Aotrou. Gant Person Trabriant. 
e-kichen Karaez, e voe diskleriet 
ivez dre ar munut penaos e oa gou
nezet an douar en e gorn-bro ha 
petra a oa mat da ober. 

Ne badas, ket gwaH-beîl an Em-
gl?v-se; goude un tri bloaz ben
nak, e voe diskaret; ar re a oa e 
penn, ha La Chalotais da gentan. 
a oa klasket abeg outo a-berzh ar 
Roue evit un dra pe dra... Ha koul
skoude, e-pad ar pennadig mn-pydas 
ar gompagnunezh, ez eo deuet a-
benn da nevezifi al labour-douar 
en un doare souezhus; dreist-holl. 
o lakaat da anaout ar giziou nevez 
deuet a Vro-Saoz evit gounit mel
chon, kreskifi ar foenneier hag ar 
ehatal : betek neuze, ne veze gou
nezet an douar nemet, koulz lava
ret, evit an ed : e-barzh un da
chenn e veze hadet gwinizh pe 
segal; ar bloaz goudee, kerc'h; hag 
an douar leton a veze lezet da zis-
kuizhan; ur wech ail e veze hadet 
ed, hag adarre er mêmes giz, keit 
he ma chôme founnus an douar. Ur 
wech skuizh-divi an douar, e tis-
troe da lanneg hag e veze digoret 
un dachenn e lec'h ail. D'al lan
neier e veze kaset ar ehatal da 
beurifi. N'eo ket diaes da gompren 

e oa d if onn 
ehatal. 

an ed ha treut ar 

Tud ar gompagnunezh, .p deus 
degaset eus a Vro-Saoz ar c'hiz da 
c'hounit melchon, a oa dianav 
betek neuze (ne oà nemet melchon 
gouez, pe melchon douar). Dre-se, 
o tiskuizhan an douar gant ar mel
chon, en ur voueta ur. ehatal nive-
rusoe'h-niverusafi, o kadut muioc'h-
mui a deil evit trempafi douar, ez 
int deuet a-benn da nevezin penn-
da-benn gounidigezh an douar. 
Plantennou ail o deus degaset ivez, 
an irvin, ha dreist-holl ar patatez, 
a zo deuet da vezan ur binvidigezh 
vras evidoihp. 

Setu penaos o deus digoret an 
hent d'ar re a zo deuet war o lerc'h, 
d'ar c'hantved diwezhan, evit gwel
laat c'hoazh ar vicher. 

(Prezegenn graet 
d'ar 4 a vi: 

e Roazhon-Breizh, 
\Here 1943.) 

Vn nebeut dèvezhioù hepken 
goude m'en doa Badoglto en em 
rentet e voe klevet keloù kemeri-
dtgezh Enez Rodez gant an Alama
ned. Ar re-mafi o doa dilestret en 
enezenn ha skoazellet oant bet gant 
ur rejimant « Rochedoù du ». Setu 
penaos e voe lamet digant ar Sao
zon-Amerikaned brasafi enezenn an 
Dodekanez, ul lec'h a bouez bras 
war dreuzou ar Mor Enezek, ganl 
perzhier mat, don an dour enno, ha 
tachennoù-ntjal. 

P l a n e d e n n e n e z Rodez 
'« Enez Roz » tud an Henamzer, 

savet eus kreiz an doureier, merc'h 
Neptunus ha Halta, a oa brudet-
bras gwechall. E-kerz dlvroadegoù 
meur an Hellaz, an Dortaned, war 
o bagou, a dizhas aod an enezenn. 
Kaer-dreist oa ar vro, leun a vaga-
doù ehatal o peurifi war an uhelen
nou, goloet o fantennoù gant oltvez 
ha gwini. Eno e chomjont, ha dre 
o labour e rojont d'an enezenn ur 
binvidigezh dispar. Met buan e voe 
dilezet ar c'hounidigezh-douar evlt 
ar pesketaerezh hag ar beajoù bras. 
An Dortaned, anezho moraerton 
dtspont, a savas kolontoù niverus, 

Z e n a ï d FLEURIOT 
Ur skrïbagnerez evit or vugale 

g** lit LANGLEIZ 

E Sant-Brieg e voe ganet Zenaid 
Fleuriot, e 1&29. Breizhadez a ouenn 
vat ha skrivagnerez vrudet en 
hec'h amzer, e vefe ur pec'hed he 
lezel da gouezhafi e toull an ankou-
nac'h. Ma ne voe ket anezhi mar
teze ur mestr skrivagner, daoust 
d^ar berzh a reas hec'h oberennoù 
e-mesk ar bobl, e voe da vihanan 
un galon uhel, hag ur skouer a 
reizhder hag a vadeiezh dreist. 

Kar e oa he zad da Domaz-Mari 
Royou, beleg ha kazetennour, unan 
eus taeran kenlabourerion Freron, 
ur Breizhad ail... ha ken taer ail, 
ma savas Volter diwar e benn ar 
gwerzennoù anavezet-man : 

En deiz ail, en ur stankenn don, 

K U D E N N A R G O M P A G N U N E D 
gant KERVERZIOU 

— Degouezhet on an deiz ail 
gant ur c'hamarad din, kamarad 
a-gozh, peogwir omp bet asambles 
o teskifi hor micher e ti ar mêmes 
mestr. Met efi a zo aet diwezhatoc'h 
da labourât en uzinou bras, ha me 
am eus kendalc'het gant va micher 
artizan. Ha setu en o lavaront din, 
goude un htr a gaozeadenn war stad 
an dud a vicher dre vras ha war 
sUtd an dud-e-gopr dreist-holl, 
« daoust hag e kred dit ez eus un 
di ferons être al labourerien e gopr 
e ti un artizan hag ar rc e gopr e ti 
un uzinour ? » lia me da chom 
berr ur pennad... 

— Petra ac'h eus respontet 
dezhan, koulskoude ? Rak aze 'z 
eus u r gudenn n'em boa ket son jet 
enni betek-hen. Displeg din 'ta ! 

— Ac'hanta, evitafi e oa mêmes 
Ira evit an artizaned hag an uzinou 
bras. Klevet en doa lavarout, du
hont e Parts, e rae an artizaned ur 
« classe sociale », ur renkad-tud 
distag, evel mistri bras an uzinou 
diouzh o zu, hag e kavent ur 
renkad-tud ail en o enep, hini an 
dud-e-gopr, hini al labourerien. 
Anzav a rae, evit mieherioù ' zo, 
evel ar varverien pe an aozerien-
votoù da skouer, e c'helle bezan 
emgleviou a-ratozh être an artiza
ned hag ar vicherourien gopraet 
ganto. Se ne c'hoarveze nemet 

dtbaot a wech, avat. Hag evit ar 
peurrest, edo an artizaned evitafi 
diouzh tu ar « patronat », tu ar 
vistri. 

— Ma, me 'm eus klevet ur son 
kloc'h ail. Daoust ha n'eo ket ar 
Vicher an dra gontafi ken evit ar 
mestr. ken evit ar c'hompagnun ? 
Daoust ha n'eo ket bet ar mestr 
kompagnun gwechall peurlicsafi ? 
Hag i holl, mistri-vicherourion hn 
kompngnuned', ha n'int ket bet 
deskarded da gentan-holl ? Neuze, 
petra a zcuer da zisknnnfi dimp 
gant tud-c-gopr ha mistri, an eil re 
a-enep d'ar re ail ? Er c'hêriou 
bras, en uzinou bras, ya, bezafi n-
walc'h; du-man, avat, en hor sta-
lioù-labour bihan, n'eus nemet cin-
glev, n'eus ket kement-se n gemm 
être al labourer gopraet hag c 
vestr : bevafi a reont hefivcl pe 
henveloc'h, en hevelep renkad-tud, 
koulz lavaret. 

— Gwir eo, pe zeskard n'en deus 
ket sofijet ennafi e-unan an dra-
mafi : « N'eo ket diouzhtu e c'hel
lin, marteze, hogen kerkent ha ma 
c'hellin cz in war va c'hont va-
unan. » En enep, al labourer a zeu 
da vezafi goprad en un uzin vras 
a oar e chomo den-c-gopr e-pad c 
vuhez penn-da-benn, ha pa zeufe 
da vezafi kontremcslr zoken. 

(Kendalc'h .paj. li.l 

Vn naer a flemmas Yann Freron. 
Petra 'sofijtt a c'hoarvezas ?... 
An naer an htnt a dalpas. 
Alvokad e oa he zad, ur breutaer 

a c'hiz kozh, bepred o sevel a-enep 
d'an traoù direizh, difenner ar beo
rion kentoc'h eget ar re e karg; 
kaer eo gouzout ne zeuas ket da 
vezafi pinvidik-mor gant ar vicher. 
Féal d'e feiz, e nac'has ouzhpenn, 
pa savas Loeiz Fulub w a r an tron, 
plegafi d'ar roue nevez, ken na voe 
ret dezhafi rein e zilez. Adal neuze 
e voe ar baourentez o ren war e 
diegezh. 

Gopran a reas « Zena » evel 
« matezh-ar-skol », evel ma lavare 
tud ar vro. Amzer vak a <voe lezet 
ganti evelato gant he mistri dezhi 
da c'hcllout labourât eviti hec'h-
unan. Kregifi a reas neuze d'à 
skrivafi, hà kerkent, selu kemmet 
penn-da-benn he buhez ! 

Gant ur gontadennig bet savet 
ganti ( « Feunteun ar manac'h 
ruz ») e c'hounezas priz kentafi 
« La France Littéraire ». A-du e 
c'hwezhe an avel. N'he doe nemet 
lakaat du ouel. 

(Kendalc'h p. 2) 

en o zouez Rosas, e Bro-Spagn, Par-
tenope, en Italia, ha Gela, e Sikilta. 
Bez1 e oant ivez kenwerzhonrion, 
ampart, lezennourion fur a voe 
degemeret o lezennou war aodoù 
ail ar Mor Kreiz, 

Aloubet e voe Rodes goude se, 
dreist-holl gant ar Sarazined hag 
ar Bersed. Kemer perzh a reas e 
Kevredigezh Athena. E 408 a-raok 
Jtezuz-Krist e oa bet savet kêr Rodez, 
ma vevas Maozol hag Artemtz, hag 
erfln Aleksandr Veur. 

Dindan an impalaertezh roman, 
e lakaas ar feiz kristen he zroad 
abred war zouar Enez Rodez. 

E 1340, marc'heion Sant Yann 
Jeruzalem, argaset diouzh Bro-
Balesttna, a yeas da chom e Rodez, 
renet gant ar Mestr Bras Foulques 
de Vtllaret. Betek ar c'hwezekvet 
kantved, istor Rodez a zo ivez istor 
marc'heion Enez Valta. Brudet eo 
ar seziz lakaet warno gant Soliman, 
e 1522, hag a badas c'hvec'h miz, 

Diwezhatoc'h e voe , erc'hennet 
an enezenn gant an Dm.ted, a ran
kas lezel anezhi da vont gant an 
Italianed, war-un-dro gant enezen-
noù ail an Dodekanez, e 1923, her-
vez feur-emglev Lausanne, 

An a m z e r d r e m e n e t 
a e t d a g e t 

Enez Rodez, beziet dindan hec'h 
amzer dremenet, a oa bet ankou
nac'haet. Ne dremene dre eno a-
raok ar brezel nemet nebeut-tre a 
dourtsted, rak ne van netra en 
enezenn eus ar c'haerderioù gwe
chall. Tamm-ha-tamm ez eo bet uzet 
gant ar glaveter an donennad voan 
a lakae ar geot da zerc'hel war an 
uhelennou. Ar gwez-greunadez roz o 
doa met o liv hec'h anv da Rodez, 
a zo marv dre zlouer a zouar. 
Dtbaot bremafi ar bagadoù ehatal 
war gostezloù ar Menez Attairo. 

Ne van netra da zegas sofij eus ar 
pezh a oa unan eus Seizh Bnrzhud 
ar Bed : Delwenn ramzel A polio, a 
save betek 32 vetrad a uhelder. Dis
karet e voe evit ar wech kentafi e 
224 a-raok J. K. gant ur c'hren-
douar, adsavet dindan remziad-
roueed ar Ptolemaed. Distrujet un 
eil gwech, e voe gwerzhet an tam
mou anezhi gant ur roue sarazln 
d'ur Yuzev, hag a rankas Implij, — 
hervez a gonter, — nav c'hant kafi-
val da zougen ar bec'h pounner-se. 

Hiziv, e toull-dor ar Sav-Heol, ez 
eus soudarded alaman oe'h ober 
ged war aodoù Enez Rodez. 

Skrivit chomlec'hioù 
ho Ilzheroù 

e brezhoneg I 

Jln amzer o tremen 
•*• Kemeret eo bet gant an Alamaned 

e mor Adrla, inizi Korfou, Kefalo-
nia ha porzh Split, dalc'het betek 
neuze gant Italiz Badoglio. 

• En Itali an traofi, an Amerikaned 
o deus kemeret kêr vras Naplez. 
Dilezet e oa bet kêr gant an Ala
maned, goude m'o devoe distrujet 
kement a c'helle servij d'ar brezel, 
dreist-holl cr porzh. Kemeret eo bet 
ivez kêr Benevent gant an Amerika
ned. 

E bru-Rnsi, kanoliadegoù taer 
elre an armeoù ruz hag an Alama
ned, en daou du d'ar stêr Dniepr. 
Un niver estlammus a girri-emgann 
soviedal distrujet er e'hreizteiz da 
Zaporoje. 

• A-us da enezegoù Salomon, 350 
karr-nij amertkat diskaret gant Ja
paniz ,a-hed miz Gwengolo. Ouzhpenn, 
war vor, eo bel kaset d'ar sond d'an 
Amerikaned, c'houec'h lestr-torpilher, 
hug un niver bras a-walc'h a listri 
bihanoe'h. 

• Goueledet eo bel gant an Ala
maned, d'ar Saozon ha d'an Ameri
kaned, e-doug miz Gwengolo, 65 
lestr-brezel, être bras ha bihan, ha 
war-dro 316.000 tonennad, d vagoù-
mnrc'hadourezh. 

• E bro U. R. S. S. 1.464 karr-nij 
soviedat diskaret. gant an Alamaned, 
e-dong miz Gwengolo. 

e- E laez enez Rarstka, emgannnit 
être an Alamaned hag Italiz Badoglto, 
skoazellet gant rejimantadoù de 
Gaulle. 

AR VRETONED?... 

Brasan lezireion a 
zo er bed, pa vez 
ret dezho kemer ur 
bluenn da skrivan. 



• R PURCHRR BREZHONEK 

AN ILIZ-PARREZ 
Paeet e v o c ar mengleuzier 5 po 

S gwenneg bemdez (ha n'eo ket eizh 
eur eo e raent), 3 lur 10 gwenneg 
evit uir gourhedad mein ; ar c'halvez 
10 gwenneg, e vevel, 8; an toer-sklent, 
10 gwenneg, e zarbarcr, 5 gw. (anv 
a vez alies er .paperiou kozh eus 
toerien sout « couvreurs de gledz »), 
«r mansoner, 10 gw., e zanbarer, 5 
gw. Un devezhiad chanreat gant daou 
loen ouzh ar c'har, a goust e ur skoed. 

Keit ha m'emaon krog gant istor 
• n iliz nevez koulz eo e beur-echuin. 

Tri bloaz goude se, e miz eost 1773. 
Yann-Loeiz Kerguzh A Droffagan, o 
ohom e Gwened, a erruas e Treouer
gad. Re beli edo o chom, setu perak 
ne c'hellas ket intent ouzh e urzbioù, 
emezan d'ar jcnciral. Dreist koun den, 
hervez e gaoz, e dud kozh hag en 
a berc*heni»c en iliz ur skaon ha 
daou vaen-bez, an tostan da zerez 
an aoter anvet gwechall Sant-Fiakr 
hag anvet breman aoter Kenvreuriezh 
an Anaon. E skoed a oa war brenestr 
aoter an anaon, tu an abostol. Gou
lenn a reas ma vije lakaet e urzhioù-
enear eno. 

Gant plijadur her grimp, e m e ar 
guz-ulierien-barrez rak bez' ez omp 
« redevables a la tp-îtié et à la reli
jion des illustres ancêtres dn dit 
M. de Kergns ». 

Tri bloaz all goude se e voe rene-
-vezet ar c'hoadachoù, livet an imajoù, 
kizellet imaj Sant-Mikael hag hini 
an Ael gardian da vezaii lakaet war 
an aoter vras. Prizet e voe al la-
bouirioù-se gant ur mestr amunuzer, 
eus amunuzerez ar Roue e Brest. 
Amunuzericn dreist a oa e porzh 
Brest. Kizellan a raent al listri hag 
ivez kalz imajoù evit ilizoù ar vro. 
A-wechoù ne gizellcnt nemet penn ar 
sant pc ar santez goude m'oa bet 
kizellet ar c'horf hag an izili gant 
un artizan diwar ar maez. 

Xxwelout |a rit ipeseurt danvez a 
c'heller tennafi eus paperiou kozh nr 
barrez. 

Ha pa c'hoarvezo gant an iliz un 
darvoud, tangwall, kurun, diamantr 
dre gozhni ? Diouzhtu e veze bodet 
ar jeneral ha koirf politikel ar barrez. 
Kaset kelou da lezvarn an iliz, d'un 
noter ha d'ur prizachour. Testoù a 
veze galvet war leurenn an disman
trou ha pedet da ziskleriafi petra a 
ouient diwar-benn stad an iliz a-raok 
an dismantr. Pirizachourien a bep mi
cher a veze galvet ivez, unan anezho 
desket war an ardamez. Grefler al lez-
varn a save un testeni. 

M* 'z eo talvoudus ha -plijus lenn 
testenioù tud ar barrez ha re ar bri-
za.'hourien, n'eo ket enoeùs kennebeut 
lenn an traoù all ha sofijal er pezh 
n'eo ket douget. 

Sklaer eo. P'en e m gave paotred al 
lez-varn en ur barrez plijus, e-kenver 
ar bevans drcist-holl, e pade hiroe'h 
an enklask. Hag ar galleg iiwplijet 
gant darn vuian an testoù ha ne 
ouient nemet " le langage vulgaire », 
da lavaret co air brezhoneg ! 

E Lokournan, e 1768, an tour a 
bilas hag a ztsmantras an iliz. Osta
leri vat a oa hini ar » Groaz Wenn » 
rak se. c'hwec'h devezh e parias ar 
prizadur. Person, kuzulierien, tud a 
zoarc ar barre7, a veze gwelet o heu
lian scnesal. prohitJor, tfreficr, urzhicr, 
prizacheurien hag o c'hoarzhin diwar 
goust ar jentiled hag ar vourc'hizlcn 
a veze o tabulai abalainoue d'o skift-
vicr, d'o c'hndorioù ha d'o beziou. 

N'oa ke! ret gervel al lez-varn m a 
n'oa nemet an tamm labour bennak 
d'ober war-dro an iliz. En e m gle
vout a rae l'.::/ul ar barrez gant av 
jentiled a-wechoù. 

Lennet c:n eus istor un tabut a oa 
savet cl.-e person Treouergad hag un 
Aotrou abalamour m a oa bet hanpet 

gant L LOK 

ar gador-brezeg ouzh ur piler dirak 
skaon an Aotrou. Hemafi ne c'helle 
ket mui heulian an oflsoù na gwe
lout ar beleg ouzh an aoter. Kavout 
a reas ar person un doaire bourrus 
da leuskel ar gador-brezeg en he fias 
ha da zic'hoanta e Aotrou : Kizellet 
e voe ar gador-brezeg ha dre an 
toulloù e c'hellas an Aotrou gwelout 
an aoter. 

Gerioù a gavot e paperiou a sell 
ouzh an ilizoù : « Chapelle prohibi
tive ». Perc'hennet e oa gant ur fa
milh, nobl atav ipe dost. Diskouez 
a rae he ferc'henniezh dre gaout he 
skoedoù war an aoter, ar mogeriou, 
ar gwer. Eno e veze intérêt he znd. 

3BE 3 SE 

Zenaïd FLEURHOT 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

Spontus, ya, spontus e gwirionez 
an niver a levriou a skrivas a-
c'houdevezh : « Un tiegezh a 
Vreizh >, « Dre zegouezh », « Erer 
ha Koulm », bet kurunennet gant 
an Akademi, « Ar Prévalonnais », 
hec'h oberenn wellafi marteze, ha 
c'hoazh ha c'hoazh... ouzhpenn t r i -
ugent romant en holl. 

Re, kalz re, a dra sur, nemet e 
c'heller ober an hevelep tamall da 
veur a skrivagnèr brudetoe'h egeti. 
Ar c'hlefived-skrivafi, gouzout a 
rit !... Arabat bezafi re gizidik ha 
re flgus : ur skrivagnèr evit ar re 
yaouank a felle dezhi bezafi, tizhet 
e voe ganti hc fal ha netra ken : 
lennet e voe he levriou gant 
yaouankiz he bro, ha lennet gant 
ur blijadur dreist zoken. 

En-dro dezhi e kemere Zenaid 
Fleuriot sigurioù ha pennskouerioù 
hec'h oberennoù. Evel-se he deus 
dibabet (Tal liesan he bro c'henidik, 
a gare kenan-kenan, da leur-c'hoari 
he romantoù. 

iDesavet war ar maeziou, nés d'ar 
bobl evel m'edo, dre ar garantez 
a vage en he c'halon ouzh ar beo-
rion, eo diaes kredifi ne ouie ket 
Zena yezh he bro. Ur pec'hed n'he 
deus ket skrivet he levriou e Bre
zhoneg. 

Troet eo bet e Brezhoneg unan 
eus romantoù Fevnl (unan all a 
vefe war ar stern, war hon eus 
klevet); perak ne vefe ket troet ivez 
hiniennoù eus ar romantoù dini-
ver-se savet evit ar yaouankiz gant 
ar Vreizhadez uhel he c'halon a 
voe eus Zenaid Fleuriot ? Rak ur 
Vreizhadez a voe anezhi, cn di-
c'houzout dezhi hee'h-unan mar
leze; ur Vreizhadez na vourre ne
met e Breizh hepken, maget he 
spered hag he c'horf, ez vihanik, 
gant gwir zanvez ar vro. 

Ne voe ket, gwir eo, eus ar Vre-
toned-se, a chom. e-pad o buhez 
n-bezh, kuzhet en o c'hornig-bro. 
Bevafi a reas e Brussel. e Londrez) 
e Romn. e Paris zoken. a-hed bloa-
vczhio: -'. (Debret c oa he c'halon 
'.'-.mi nr c'hoant ober, vad d'he 
n?s-tfi : sevel a rens e Paris un 
d i r e skol vicherel evit ar plac'hed 
vaouank ha pa voe lakaet ar seziz 
dirak kêr e chômas d'ober war
dro ar re c'hloazel. Gwad he don 
dindan hec'h ivinoù. Nemet, pa 
zeuas ar gozhni hag ar c'hlenvedoù 
a stlej ar gozhni war b? lerc'h, e 

E V I T T U D 
A N N A O N E D 

Setu amafi ar c'halvadenn graet 
gant an Ao. Dupard, Prefed-Meur Roa
zhon, cvlt tud an Naoned : 

BRETONED, 

A-vIekoazh oo'h bet htrgentezus e-
kerz hoe'h istor, ha setu perak e 
teuan da o'houlenn dlganeoo'h selaou 
mouezh ho kalon da sikour ho ken
vroiz a Naoned. 

Qwatl dlzhet eo Breizh gant ar bre
zel, abaoe pell ' zo. Kalz eus he c'hê
rioù a zo bet gwastet en un doare 
kriz : Brest, an Oriant, Sant-Nazer ha 
re all o'hoazh, ha, kériadennoù ouzh
penn. 

Naoned, brasafi kêr Vrelzh, ker a 
ijinerezh hag a genwerzh, Naoned, a 
voe kêrbenn duged Vrelzh, a zo bet 
gloazet. Teir gweoh dindan nebeut dei
ziou ez eo bet bombezet garv. 

Tremen mil eus he bugale a zo 
marv, re all a zo bet kollet ha ne vint 
adkavet biken. Miliadou a dler a zo 
diskaret ha re all, nlverusoo'h o'hoazh, 
n'hellor mui ohom enno. Ouzhpenn 
kant mil Naonedad o deue ranket t e -
o'hout dlouzh o zler freuzhet ha man-
trua eo gwelout o dienez. Kollet o 
deus pep tra, n'o deus na tl nag aoz, 
na dilhad nag arc'hant. 

Raktal da noz ar vombezadeg ken
tafi em eus kaset ar pezh a o'hellls 
kavout e Breizh da akoazellafi an Nao
ned, ur gêr hag a garen kenan, dre 
veur a «beg. 

Hogen d'am meno • vefe delleze-
koo'h a-berzh Breizh ober ur gest dre-
holl gant harp an dud e karg. 

N'eus ket ur Breizhad, paour pe 
blnvldlk, a nao'ho reifi un nebeut 
lurioù da sikour e genvrolz a Naoned. 

Me a garfe e vefe merzet gant 
Naonediz e kemer o breudeur dre ar 
ouenn lod eue o glac'har hag ez Int 
prest d'o skorafl dre o largentez. 

War un dro gant Naoned ez eo bet 
tizhet Breizh a-bezh. Diskouezlt dre 
ho kennerzh emafi unanet an hoM Vre
toned en anken hag a-gevret en 
dienez. 

Kasit ho profoù d'ar mererezhioù 
boutln : prefeddioù, isprefeddloù, 
maerdloù, a gaso anezho d'ar pre-
feddi-meur; pe o'hoazh da gannaded 
leo'hel ar Sikour Broadel, pe d'ar 
e'hevredadoù •rboellerezhel pe kevre-

, dlgezhel anavezet > gant ar Elkour 
• Broadel. 

Ooulenn a ran digant an holl dud 
a galon va skoazellafi ha skoazellaft 
ar 8ikour Broadel da zastum ar pro
foù. 

Bretoned, fiziout a ran ennoo'h. 
Oouzout a ran ez oo'h brokus. Ho 
trugarekaat a ran en «-raok. 

E Roazhon. d'an 29 n viz Gwen
golo 1943. 

Ar Prefed-Meur : 
Fulub DUPARD. 

K U D E N N A R G O M P A G N U N E D 

Breizh e voe e teuas da guzhat 
adarre evel er porzh n'eus neme-
Inn. E Lokmnriaker e A 'oe beziet 
he c'horf. 

Dnlc'homp sonj anezhi, rak ur 
Vreizhadez e voe, speredek ha 
madelczhus; ur Vreizhadez eus ar 
re a ra enor d'hor bro. 

(Skignet gant Roazhon-Breizh, 
e-pad Kardeur ar Framm Keltiek 

d'ar 7 a viz Here 1943.) 

Le Gérant : G. BERTHOU 
IMPRIMERIE CENTRALE DE RENNI 

Autorisation P. C. 520 

(Kendate'h - : « e*J. 1» 

— Hag evit lavarout gwir, sell 
pegen eeunoc'h eo an darempredou 
être ar mestr-micherour bag e 
gompagnuned, peogwir n'eus ket 
kalz eus ar reoù-mafi, anavezet-mat 
holl gant ar mestr, hag hemafi o 
labourât bemdez evelto gant e 
zaouarn evit gounit e vuhez evelto,.. 
N'o deus ket an hevelep tro-spered, 
ar micherour diwar ar maez hag 
al labourer-kêr I Az pez sofij eus 
1936 : daoust hag ez eus bet kalz a 
gompagnuned o tilezel al labour 
du-man c-pad m'edo a r re all oe'h 
ober grev « war ar bern » ? 

— 5 e a zo lakaet anat e reizhadur 
ar C'hambroù-iMicher : o fias a to 
bet roet enno d'ar gompagnuned, o 
lod eus al labour d'ober ivez, Dilas-
tezafi ar micherioù eus an holl dud 
divarrek ha diouiziek, eus an holl 
re na dint ket gouest d'ar rentafi 
servij d'an dud, se a dalv kement 
evit ar c'hompagnnn hag evit ar 
mestr. Se a zo labour kentafi ar 
C'horporasionoù, emeur o klask 
adsevel bremafi. N'eus ket da nac'h. 
eta : e ti ar artizan, ez eus kalz 
muioe'h a emglev hag ivez kalz 
muioe'h a interestoù boutin etre 
mestr ha goprad, ha ret eo derc'hel 
kont eus an dra-se. 

— N'heller ket nac'h kennebeut 
e van koulskoude kudenn an dud-
e-gopr da ziskoulmnfi, koulz e tl 
ar mestr-micherour hag e-barzh an 
uzinou. Te a oar ervat ez eus mistri 
hag -a ro d'o cTiompagnuned ur 
gopr gwall zister war zigarez ne 
glemmont morse... Re all hag a zo 
bet 'mouzhet pell amzer pa ne felle 
ket dczho sentifi ouzh lezennou an 
asurafïsoù sosial hag ar goproù-
tiegezh... Re all c'hoazh ha nn zal-
c'hont kont ebet eus al lezennou 
war amzer-bad al labour... Se n'eo 
ket brav ! 

— N'eo ket brav sur. Ha me a 
lavar war se e c'hellomp selaou 
dizaon ouzh goulennoù hor c'hom-
pagnuned peurliesafi, o vezafi ma 
welont kerkoulz ha ni e pelec'h 
emafi mad ar vicher, hag e ouzont 
ervat, mar gouhnnont re, ne c'hel-
limp ket kenderc'hel da reifi fred 
dezho' ha neuze ne c'hounezint mui 
netra ken. 

— Anat ! Neuze ne nac'hez ket 
ouzh ar c*hompagnun ar gwir da 
vont da lakaat c nnv e sindikadoù 
ar c 'hopridi ? A-du out gant da 
Barizian, 'ta ? 

— N'on ket, rak efi a venu ne 
vo graet diforc'h ebet etre ar 
c'hompagnun ha ne vern pe den-
e-gopr all, Ma lavaran-me. er 
c'hontrol, e tle bezafi nr sindikad 
distag evit ar gompagnuned (ar 
sindikad a c'hello ober emglev 
gant ar sindikadoù all goude), pe 
neuze nr gevrenn eus ar sindikad 
savet a-ratozh evit ar gompagnu
ned. Se a vo hervez ar vicher : 
lakomp ar varverlen hag an douze-
rien-vîev; n'eus en o zouez, konlz 
lavaret, nemet artizaned: neure eo 
ret e ve ur sindikad distag evit o 
c'hompagnnned en emglev ar sindi
kadoù labonrerien; lakomp diouzh 
un tu all ar gilvizien pe an amnnv-
zerien : aze e c'heller gwelout 
kichen-ha-kichen stalioù-labaur ar
tizaned bras a-walc'h hag uzinou 
bihin; lavarout a ran koulskoude e 

tleer ober ur gevrenn ispisial evit 
ar gompagnuned amunuzerlen e-
barzh sindikad labourerien an amu-
nuzerezh. Ne vo ket ar mêmes tra 
c'hoazh e kêr ha war ar maez. 

— Ac'hanta, va faotr, setu peadra 
da studiafi... dreist-holl bremafi 
gant lezenn ar sindikad nemetan 
evit pep micher. Petra a sofijH 
diwar-benn se, micherourien vat n 
zo ouzh hor selaou ? laouen r 
vijemp da gabut hoe'h ali ! Kasit-
efi dre skrid eta, dizaon, da « Roa
zhon-Breizh, Kardeur ar Miche
rioù, Ti-Post, Roazhon ». 

(Displeget e Roazhon-Breizh. 
d'an 29 a viz Gwengolo 1943.) 

ROAZHON-BREIZH 

LUN 11 HERE 1848 

Breizh al labour-douar 

19 e. •— Penaos ober evit mirout 
ar boeterabez ervat e-pad ar goafiv, 
gant Esnaiult. 

19 c. 08. — Oounideion Vreizh : 
Rleffel ; al labour-douar e Breizh 
kant vloaz a zo, gant >ix C'honer 
Kozh. 

MEURZH 12 HERE 1843 

Evit Breizh-Uhel 

18 e. 30, — Chouan ar Menez, efivo-
radur ar Chouanted e Breizh, gant 
Ronan Plchery ; c'hoariet gnnt Strol
iad Roazhon-Brrcizh. 

19 e. — Kaozioù ha farsadennoii 
Breizh-Uhel, gant Matao des Gali-
Anènes, ba gailaouegerlon iRoazhon-
Brelsh. 

MERO'HER 13 HERE 1848 

Yaouankiz Vrelzh 

19 e. — Kardeur Sekretourva ar 
Yaouankiz, kanaouennou, hag all, 
gant Loeiz Stephan hag e grennarded. 

YAOU 14 HERE 1848 

Kardeur mr Framm Keltiek 

19 e. — A-berzh Kevrenn an Àrboel-
lerezh : Abegoù bugaleaj Breizh war 
dachenn an Arboellerezh, gant J. 
Guerchet, 

19 e. 08. — Labour ar Metaloù * 
Breizh, gant Yann-Vari Kerwerc'hez-

QWENER 15 HERE 1848 

Ar Vuhez Keltiek 

19 e. — Tertnce Mac Swiney, gant 
Jord Ar Mee. 

19 c. 05. — Kanaouennou a Vro-
Iwerzhon : 

a) Helen va dous, 
b) Treifi ar c'herdin, 

kanet gant Yann Dahouet, Jef Pen-
wenn ouzh c cilan war ar piano. 

SADORN 16 HERE 1848 

Evit Breizh-lzel 

18 c. 30. — C'hoariva brezhonek : 
Karr-kafiv an Ao. Maer (cil lodenn), 
pczhig-c'honiri farsus gant Y. Drezen.-
C'hoariet gant Stroliad Gwalarn. 

19 c. — Kentel vrezhonek, gant 
Andrev Gellcg. 

19 e. 10. — Vrc al levriou hag ar 
c'helaouennou, gnnt Youenn Drezen. 

UN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
gant Roparz HEMON 

— IMPRIMERIE CENTRALE DE RENNES — 
7, Rue des Francs-Bourgeois, RENNES 

Priz : 16 real. 

NIV. 11 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

A o z e t e brezhoneg gant Per D E N E Z 

Hantervouget e oa breman an tantad c don an 
oaled. 

Tenvalaat a rae an noz. 
Ma lavaras Melear : 
« — Va mignoned, nozvezh vat deoe'h ! » 
Hag en diouzhtu da roc'hal en e gador-vrec'h. 

an eil dorn war e gleze hag an hini all war e yalc 'h. 

Buan e reas an holl eveltafi. 
Hag er sal leuniet ergentaouik gant safar ar 

c'hanaouennoù diroll ne gleved mui bremafi 
nemet trouzoù boud ha raouliet ar vezvadeg. 

Mesk-ha-mesk e oa astennet soudarded ha 
gwaregerien, treid an eil harpet ouzh penn egile. 
Mouget e oa an etivi. Div gantol rouzin hepken 
a z>eve c'hoazh war an daol. 

Neuze ec'h en em ziskouezas ur plac'h yaouank 

war an treuzou. 
Dispis e oa linennou he dremm ouzh skieur 

dispis an div gantol. Evel un d r a bennak dreist-

mit t i r a oa enni. Lavaret e vije bet un ael p e ur 

voudig. 
Ael pe voudig, krenan ' rae. 
E-pad ur vunutenn, e chômas da sellout ouzh 

an holl vezvierien-se. 

Goude, e skedas luc'hcd en he daoulagad bras 

glas-tenval. 

Ur c'hammed en a-raok a reas, bannoù gwenn
kann al loar o teurel skedoù pers war kuchen-
nadoù alaouret he blev. 

Neuze ho pije hec'h anavezet. 
Rouanez paour ! Nag a zaeroù en he daoulagad 

kaer adal an deiz m'hon eus he damwelet a-drenv 
rodelloù he gouel-ganv ! 

En deiz-se e oa kroget he gwàlleur. Abaoe an 
deiz-se e stourme he zad kozh ouzh gourvenn ur 
prifis kounnaret : un diaes-spontus a stourm ! 
Abaoe an deiz-se, edo Aobri kaezh prizoniet e 
toulloù-bac'h dindan-douar Menez Sant-Mikael. 

He zad n'en doa nemeti er bed d'e sikour ha 

d'e warezin ! 
Hag Aobri ! Met petra ' ' c'helle ober daouarn 

gwenn Rouanez ouzh ar barrennoù dir hag nr 

mogeriou greunvaen ? 
Gouelet he doa, va Doue ! 

Nag a galon, avat, a oa kuzhet er c'horf mistr 

ha blin-se. 

Kalon laouen, zoken. Alies e tisec'he daerou 

Rouanez en ur mousc'hoarzh. 

Ker yaouank e oa I hag avanturîoù ker souezhus 

u c'hoarveze ganti I 
En nozvezh-se, da skouer, e-kreiz ar soudarded 

o roc'hal, aon he doa, gwir eo ; met ur mous
c'hoarzh hegasus a skedas war he diweuz pa 
anavezas, wnr ar gador-vrec'h a enor, Melear» ar 
marc'heg nevez-c'hraet, 

Ec'hon e oa ar sal. Fellout a rae da Rouanez 
tizhout an daol. Ur baner a oa ganti ouzh pleg 
he brec'h : c'hoant he doa da gaout dilerc'h koan. 

Goustad cz ae war-raok dre douez ar soudar
ded. Bep an amzer e tlee lammout dreist ur penn, 
ur vrec'h, ur bruched houarnwisket. 

A-wechoù, pa flnve unan eus ar gouskerien, e 
chôme Rouanez a-sav, spontet. Buan, avat, ec'h 
adkroge gant he labour hag, a-feur ma tostae 
ouzh an daol, hegasusoe'h e parc ar mousc'hoarzh 
war he muzell. (Kendalc'h p. 3) 
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GWENGAMP 
O NAETAAT AR STER. — Emeur 

o naetaat ar atCr Drev adalek Milin 
ar Ger betek Traouzac'h. Poent c oa. 
Ouzhpenn lec'hid ha skodoù gwez, ez 
eus bet tennet er-maez traoù lous a 
bep seurt. 

Mat eo. Hogen gwelloc'h c'hoazh e 
vije ma karje an dud chom hiviziken 
hep teurel netra o-barzh ar ster. 

AR FAOUED 
PARDON KERGRIST. — Daoust 

d'an amzer fall, e kemeras perzh kalz 
a dud, ken eus ar Faoued ken eus ar 
Parreziou trowardro : St-.Tlli, Kemper, 
Trevereg, Lanlev, e pardon Itron 
Varia Kergrist, patronez karet Fave-
diz. 

Lidet e voe an oftsoù e chapelig 
Kergrist, kinklet a-zoare gant mer
c'hed yaouank an YKAM: Rouanez e 
gwirionez o doa laket ar Werc'hez 
eno, gant he dilhad alaouret kaer-
meurbet, dammguzet he statu dindan 
bleunioù a bep seurt liv. 

Renet e voe ar pardon gant an 
Ao. Dorliac, person Palivrid, a reas 
d'e selaouerien, en ur brezhoneg flour 
hag aes da gompren, div brezegenn 
eus ar c'hwekafi en oferenn hag er 
gousperou, diwar-benn ar Werc'hez 
Mamm Doue ha Rouanez, en ur reifl 
alioù fur d'ar mammou ha d'ar 
yaouankizou. 

Ar c'han a voe renet ampart gant 
an Ao. Person, a zo, evel ma oar an 
holl. ur muzikcr dispar. E brezhoneg 
e voe kanet meuleudioù I. V. Ker
grist, koulz en oflsoù hag er brose
sion, — a dapas mont er-maez être 
div c'haouad glav d'ober tro ar cha
pel. "An Itron Varia; lakaet en he 
c'haerafl ha douget gant merc'hed 
yaouank en o c'hoef bras ha gwisket 
gante mouchoueroù grvvenr;. 

Ur gwir pardon breton eo bet par
don Kergrist... Ra chomo gwir ivez 
pezh a gano an dud fldel : 
Selaouit mouezh ar gristenien, 
O Mamm santel, Gwerc'hez Kergrist, 
Ni a vo féal da viken 
Ha deoo'h ha d'ho mab Jezuz-Krist I 

8ANT-JILI-AR-CHOAD 
EVIT AR BAOTRED EN HARLU. — 

Ar brizonidi distroet o deus graet, 
evit o c'hamaraded manet c'hoazh en 
harlu pell-pell, du-hont, ur o'hermes 
hag a zo bet arc'hantus. Lodenhet eo 
bet an arc'hant dastumet être famil
hou ar brizonidi. 

Hor gourc'hemennou kalonek d'ar 
re o deus graet ar jestr hegarat-se, 
a ray sur plijadur d'ar re a zo o 
kaout hir-amzer ken pell diouzh ar 
ger ! 

TREVEREG 
UR C'HANEDIGEZH. — Ur plac'h 

vihan, anvet Marivona, a voe ganet 
nevez ' zo c ti an Ao. hag an It. Kal-
vez. 

Hor gwellan hetoù a vuhez hir d'ar 
Vretonez vihan, hag hor gwellafi gour-
a'hemennoù d'he zud. 

UR C'HERMES BRAV. — Ar c'her
mes graet disul 26 a viz gwenholon 
evit ar brizonidi en deus disoe'het 
tre. Tud e-lelzh a zeredus er park an 
Toullkip, daoust d'an amzer bout 
glavek ha yen a-walc'h. Gounidus eo 
bet ar gouel evit kef ar brizonidi hag 
e rankomp amafi trugarekaat ar bri
zonidi distroet dar ger, o deus lakaet 
o holl boan evit aozafi ar C'hermes 
asambles gant un niver bras n dud 
a volontez vat. Trugarez d'an holl 1 

BRO-QERNEV 

KEMPER 
EVIT KAOUT BUTUN. — A bep 

seurt a vez graet evit kaout butun. 
Herri Arhsn, 29 bloaz, implijad ar 
c'hadastr e Kleden ar C'hab, en doa 
kavet an tu da brenafl sigaretennoù 
hep kartenn. Mont a rao d'ober tro 
ar stalioù-butun e Kemper, o lava
rout e oa kontroler an tailhou war ar 
varc'hadourezh. Sellout a rac pizh 
ouzh ar paperbù hag ar c'haicroù ha 
da echulfi e c'houlenne ur. pakad 
sigaretennoù da brenafl. Unan rus nr 
varc'hadourion en doe disflziafls hog 
a yeas da flatrafi d'ar boliscrion. 

QWAIEN 
MEDALENNOU. — D'al lun 27 a 

viz Gwengolo e voe roet medalcnnoù 
d'an dud-mafl : 

Joz Carlou : en em daolel, en 
deus er mor da savetelfl buhez Andrev 
Pennamen, bet kaset pell gant, ar 
froudoù-dour. Gant skoazell nr var
toloded Perherin ha Paillard e tou-
gas anezhafi betek ar ger. Pennamen, 
siwazh, a varvas antronoz. 

Fransez Trevidic : an den-mafi, 60 
vloaz, a splujas gant e zilhad, raktal 
goude lein, da savetelfl ur bugel a 
oa kouezhet er porzh-mor, d'ar 4 a 
viz Gouere. 

Moallic : hemafi. ur paotrig bihan 
anezhafi. a oa o c'hoari e Menez-
Gored pa glevas garmoù Herri ar 
Moal, a oa kouezhet en un toull don. 
E dennafi a reas er-maez, daoust m,o 
talc'he egile krog ennafi, o viroa» 
outafi da neuifi. 

Ar Vretoned a zo bet tad kalonek 
a-vlskoazh. 

R08PORDEN 
EN EM VEUZET. — Fransez Bour-

bigot, mevel e ti Gouzien, e Toull-
Koad, e Sant-Ivi, a lavare abaoe un 
nebeut e felle dezhafi en em lazhafi. 
D'al lun 20 a viz gwengolo ez eas 
kuit diouzh an ti, o kas gantafi e 
gartennoù-boued ha trioù ail. D'ar 
yaou e kavjod o chupenn war lez stank 
Toull-Koad, ha diouzh an noz e 
kavjod e gorf. N'en doa nemet 22 
vloaz. Dont a rac eus Beuzeg-Konk. 

P LOQ A S T E L L - S A N T - J E R WIEN 
GWALL ZARVOUD. — Jakez Lamy, 

devezhour en Henger, a oa savet war 
e varc'h-houarn da vont da welout 
ur mignon. Setu ma stokas troadikell 
an tu kleiz ouzh ur piler, hag ar 
paour kaezh den a gouezhas war e 
benn. Kaset e voe diouzhtu en ur 
c'hlafivdi e Kemper, mes re ziwezhat, 
Faoutet ou e glopcnn ha ne oa rnui 
netra d'ober. 

K A S I T 
KELEIER HA KONTADENNOU 

DA « ARVOR » 

BREST 
LAERONSIOU ATAV. — 57.000 lur 

a varc'hadourezhloù a zo bet laeret 
e Tl Monoprl, straed Siam. Al laeron 
a zo aet e-barzh dre ur prenestr de
zhafi dri metr a uhelder a-zioc'h ar ru. 
Dilhad, liflserloù, mantilli, valizennoù 
a zo aet ganto. 

En tiez freuzhet gant ar bombe
zadegou e vez laeret Ivez. 

AR VOURO'H-WENN 
SPAGNOLED LAKAET KROG WAR

NO. — D'ar gwener 24 a viz 
gwengolo c oa bét , laeret pem
zek mil lur arc'hanjt^.jtlJolQÙ ama
nenn ha kig-sall e.,, ti Bàicbn e 
Kerven-Tenan, er Vourc'h-Wenn. Al 
laeron a voe kavel gant archerion 
Lambezelleg. Bez' e oant Spagnoled : 
Capclla, 24 bloaz, ha Lopcz, 23 bloaz, 
o-daou o chom e Brest. Nac'h n 
rejont da gentafi, mes a-benn ar fin 
e rankjont anzav o lacrofisl. Pezh n 
zo kacroe'h : raktal o tont er-macz 
eun an tl o doa en em gavet gant re 
Valcon. Ar re-mafi, o paouez gwelout 
e oant bet laeret, o doa bet dlskred 
war an daou estren, hag o doa klas
ket o lakaat da vont dirak an arche
rion. Unan eus ar Spagnoled, avat, en 
doa tennet c gontell, hag e-glz-se e 
oant deut a-benn da dec'hout, An 
arc'hant hag ar boued a voe kavet en 
ul lanneg, kuzhet e-touez ar raden. 

G w a l a r n 
Gwalarn, ur gelaouenn vrudet, cho

met a-snc'h «-pad un nebeut miz-
vezhioù en abeg d'an diouer a bapeir, 
a die bezafi moulet adarre beip miz 
hiviziken. 

An nivérenn 158, nivérenn miz Here, 
a zo o paouez dont er-maez. Setu 
aman ar pezh a gaver e-barzh : 

D'hol lennerion, 
Gerhard non Teoenar, gant C. Laine. 
Epona, gant G.-B. Kerveirziou. 
Mari Sluart, gant i Roparz Hemon. 
Deizlevr ur skolaerez: vreizhat, gant 

Yann Sohier. 
Banvezioù A'enn, gant R. R. M. 
Lazh Mab Ronan, danevell a Iwer

zhon, troet gant Kenan Kongar. 
Ur gnehennad krennlavarioù mana-

vek, gant P . Kentel.. 
Ur ger o vont da goll ? gant F. 

Kervella. 
Deizioù ar miz (Enklask ar Framm 

Keltiek). 
An Trec'h. 
Skridou nevez. 

Kas priz ar c'houmanantoù (50 lur 
ar bloaz; 100 lur cvlt ar c'houma-
nantoù a enor) da L. NEMO, 110, 
Boulouard Metz, Roazhon (Kont-rcd : 
12110, Roazhon). 

Nevez voulêt 

G E R I A D U R 

B R E Z H O N E K 

G A L L E K 
ROPARZ HEMON 

R O A Z H O N 
MELC'H KELTIEK LANUON : TI-

BREIZH. — Graet e vo breman skol 
vrezhonek al lun da 6 cur diouzh 
an noz e-lec'h 8 eur hanteir, abala
mour d'ar studlerc/ed, o deus kalz 
a hent d'ober. 

Skolloù ar meurzh hag ar gwener 
a gendulc'ho d'or mêmes eur, da la
varout co da 8 eur hanter. 

Ar c'henteliou wair douaroniezh 
Vreizh, graet gant an Ao. 'n Abad 
Bourdellcz bop yaou da deir eur han
ter a zo dudius-meiurbet, ha pedifi 
a reomp an holl vrezhonegerien da 
zont da selaou oute. Ne golllnt ket 
o amzer. Souezhet e vint o welout 
ipegen nebeut, e gwirionez, ec'h ana-
vczomp hor Bro. 

LEVRAOUEG TI-SREIZH. — Dcga* 
a Teomip da sonj c . c'hollcr, cvlt 
4 real dre levr, ainprcstlfi levrloù 

brezhoneg c Ti-Breizh. Evit deskIA 
mat ur brezhoneg co ret lenn ur 
muiufi ar gwellafi. 

UR PLAC'H HAG A OAR OBER 
ST.AMIM... gant he zreid I — 

'Skrivafi a reer dimp : 
« Aotrou Rener, 
Goulenn a rejoe'h nevezinttoù da 

lakaat war ho kazetenn, ha setu 
amafi ar pezh am eus da lavarout 
deoe'h, 

Lennet em eus war ho kazetenn 
ez eus en Amerik un dimezell a oar 
skrivafi gant hc zreid ; posnpl eo I 
E Roazhon ez eus ur vaouez n'he 
deus brec'h ebet (ganet eo bet e-gtz-
se) ; homnnezh a oar ober stamm 
gant he zreid. Ma ne gredit ket ac'ha
non, it da Bonchaillou, ha goulennit 
digant ar seurez-porzliicrez,... Setu 
aze un dra ha n'eus ket kalz a dud 
e Roazhon ouzh he c'houzout. 

Lenn a ran ho kazetenn bep sizhun 
gant plijadur vras... » 

UN TREC'H MUIOC'H 
evit ar Brezhoneg Unvan 

Ar Brezhoneg unvan, diazezet-
start war istor ar yezh, frouezh 
labour Ar Gonideg, Emil Ernault, 
Fransez Vallée ha gouizieion ail, 
kempennet da glotan ouzh czhom-
moù Gwenediz dre emglev an 8 
a viz Gouere 1941, a zo bremafi 
degemeret hag implijet gant ar pep 
speredekafi ha poeHekafi eus hor 
skrivagnerion. 

Ul levrig nevez embannet a zis
kouez penaos ober evit gwiskan 
skridou Gwened hervez doare-skri-
van an holl. Savet eo bet gant ar 
barzh ha skrivagner brudet Ro-
perzh ar Mason. E anv eo : « Le 
Vannetais unifié, Prononciation, 
Grammaire et Vocabulaire ». Mou
let eo bet evit Ti Skridou Breizh, 
Brest. 

N'hellomp ket ober gwell eget 
treifi ar c'hentskrid, a zo diskle
riet ennan ken fraez pal an obe
rour : 

Dre adaozadur an doare-skrivaii 
e miz Gouere 1941 ez eo bet unva-
net ar brezhoneg skrivet. Hivizi
ken : 

1° An holl c'herioù heiivel er 
rannyezhioù a vo skrivet en heve
lep giz. Da skouer, gwenn, skrivet 
gwech gwenn ha gwech guen. 

2° Ar geriou dishenvel a vo skri
vet hervez an hevelep lezennou hag 
a c'hello bout dastumet en hevelep 
geriadurioù. pezh a zo mat da bin-
vidikaat ar yezh. Da skouer, goucsi 
ha duac'h, gloev ha rouez. 

3° An dibarderioù pennafi e-kefi-
ver an distagadur a vez merket er 
skrttur hag un doare heiivel da 
skrivan a glot ouzh meur a zoare 
dishenvel da zistagafi. Da skouer, 
kuzh a zistager gwech kuz ha 
gwech kuc'h ; tadoù a zistager 
gwech tadou, gwech tadaw, gwech 
tado. 

'..E-giz-se e c'hell ar gezh skrivet 

bout intentet gant an holl. Bez' ez 
eo bremail strobad ar rannyezhoù 
unanet gant kevre ur genskrttur. 
Hiviziken • e c'hello ar skrivagne
rion lakaat en ur bern teilzortoù ar 
rannyezhoù ha bthanaat ar c'hem-
moù a zo etrezo bremafi. 

Rannyezh Wened he deus kalz 
perzhioù dezhi hec'h-unan. O ttle-
zel ar skrttur soniadourlezhel a oa 
kustum dezhi a-raok, ar gwenèdeg 
en deus graet d'ar genyezh ar bra
safi aberz, seul vrasoe'h ma'z co 
pinvidik e lennegezh ha ma ranko 
bout adembannet. Ret eo enta d'ar 
Wenedourton ober ur studi a-ratozh 
evit dont da voazatl ouzh an doare-
skrivafi unvan, hag ivez, ret eo d'ar 
re ail studiafi evit dont da gom
pren lennegezh Bro-Wened. 

El levrlg-mafi e vo treset un dao
lenn ken eeun ha ken sklaer ha ma 
c'heller eus pennafi dibarderioù ar 
gwenèdeg. Bez' e tle talvout da 
stagadenn da Yezhadur Roparz 
Hemon. Merket e vo sur pegen ne
beut a zireolderioù a zo ret da 
veskafi tefizor ar varzhonlezh we-
nedek gant tefizor an holl, evel 
ma'z int displeget er pennad III. 

Salv ma c'hello al labonr-mafi 
lakaat kalonou an holl Vrezhoned 
da domman un tammig muioe'h 
ouzh peurunvanidigezh hor yezh. 

N'heller ket lavarout gwelloc'h : 
ar striv boulc'het e miz Gouere 
1941 a c'houlenn da gentafi karan
tez ouzh hor yezh, karantez ouzh 
an holl rannyezhoù anezhi. D'à heul 
nr garantez e teu ar youl-vnt; da 
heul ar youi-vat an asant; da heul 
an asant ni labour-sevenifi, daoust 
d'an aberzoù kriz a zo ret. 

Levrig Roperzh ar Mason a vo 
dizale e li kement hini a venn ser-
vijout Breizh hag ar Brezhoneg, er-
maez eus pep tabut ha pep hufivre 
c'houi lo. E-lec'h n'eus nemet ur 
galon n'eus ivez nemet ur yezh. 

(Kendalc'h ar baj. 2) 

Erfin ez erruas. E n he faner e lakaas div bolez, 

un dorzh vara hag ur voutailhad gwin kozli 

manet divoulc'h dre zegouez. 

Eùrus-holl, e tigeinas neuze en ur hejan he 

fennad-blev melen, sart an tamm anezhi. 

P'edo o vont da gemer an tec'h e tiskennas he 

sellou war ar marc'heg mat. 

Edo atav Melear e zorn war e yalc'h leun-

kouch. 

Krizan a reas Rouanez he zal koant hag e 

skedas ur flammenn daer en he daoulagad. 

« — A n aour hag a die paean penn va zad ! » 

a hiboudas-hi. 

Hep mar, en amzer-se, e veze dija sizailhoù 

gant ar c'hastellanezed. E n ur serr-lagad e voe 

troc'het ar gordennig o stagan yalc'h ar marc'heg 

ouzh e c'houriz. 

Ne gouezhas ket ar yalc'h, avat. Atav edo dorn 

Melear warni . 

W a r evezh e vez dalc'hmat ar soudarded, pa 

gouskont zoken. 

Flour-tre, ha goude krefivoc'h, e sachas Rouanez 

war ar yalc'h. Mann d'ober. 

Ha. koulskoude, e felle dezhi he c'haout. 

N'eo ket dre m'he doa ezhomm a arc'hant ; 

gwir eo, n'he doa ket Rouanez ur gwenneg war 

hec'h anv ; gouzout a rae, avat, pelec'h kemer 

peadra da vagafl ar c'hozhiad. 

N'eo ket zoken d'ober implij eus an tenzor. 

Nann, met hepken dre ma oa er yalc'h-se priz 

an dreisoni euzhus : an hanter-kant skoed Naoned 

prometet da nep piv a werzhfe an Ao. Huon. 

Mennout a rae, hag un dra bennak e oa evit 

gwir ar volontez er plac'hig blev melen-se, ker 

koant ha ker moan ! 

Ar plac'hig blev melen-se, ker koant ha ker 

moan, a oa aet n'eus ket pell, e-pad dek devezh, 

da zougen bara da Jili A Vreizh, daoust d'ar 

saezhoù ha d'an tennoù. Ha, Doue her goar, 

gwaregerien Yann An Hez a oa bet roet dezho 

an urzh bizan eeun tro-dro da darzhell an toull-

bac'h. 

Ar plac'hig blev melen-se, abnoe dek devezh 

ail, a dreuze bemnoz an aod, e-lec'h ma kollas o 

buhez kement a baotred nerzhek, da gas bara : 

d'he zad ar wech-man. 

Pezh a venne, a ranke kaout. 

Krozal a rae Melear e-kreiz e gousked. Stardan 

a rae e zorn war e yalc'h daoust ma ne oa ket 

dihunet c'hoazh. 

Brouezin a rae Rouanez. G a n t kounnar e skoas 

he zroad ouzh al leur. 

Hag, evel na vije ket bet c'hoazh dievezh 

a-walc'h, setu ar plac'hig re her o tifrannnan 

ar yalc'h rust-meurbet. 

« D'an armoù ! » a grias Melear o tihunin 

trumm. 

En ur vunutenn e voe an holl war o zreid. 

Met ur vunutenn ! Bez' e oa dek gwech muioe'h 

eget na oa ret da Rouanez da dec'hout. 

Skanv evel ul labous e sailhas dre greiz ar 

gouskerien o tispac'han hag e lammas er-maez dre 

ar prenestr. Edo atav hr soudarded o rimiun 

o daoulagad pa oa-hi dija o redek wur ar weno-

denn. 

Lazhct he doa an div gantol en ur dremen 

e-kichen un daol. 

Ur vargedenn a oa dirak al loar. 

Rez' e voc neuze er sal ur mesk dreist-lavar. 

(Da genderc'hel.) 

I l 



A R V O R 

Emaon o tont eus an Naoned, 
ha sétu petra 'm eus gwelet. 

Lun, 27 gwengolo 

W a r a n hent bras 
Labour am boa da ober e kêr 

an Naoned. Ha chaiis am eus bet, 
dre c'hrad ur c'heneil, da gavout. 
e Roazhon, ur plas eh ur pikol 
kamion-marc'hadonrezh a yae di 
dre an hent bras. 

Etre Derval ha Nozay, — pem
zek eur bennak c oa, — ez eas 
e-biou deomp ar c'hirri-tan ken
tan, sammet peadra da fi\uzan. 
gant arrebeuri ha tud. War leur-
gèr Nozay, ouzh o sav u-strolladoù, 
pe azezet war d'reuzoù an tiez pe 
war riblennoù ar straed, gant o 
zammigoù pakadou, Naonediz : 
merc'hed, bugale, kozhidi, gwazed 
en o. oad gour, o c'horioz. O 
c'hortoz petra '.'... Ul lojeiz, moar
vat, pc ur c 'harr da vonl pelloc'h. 
Brav a oa an amzer ; en doare ma 
n'oa ket re drist en holl an dao
lenn. 

Adalek Nozay, avat, ha seul ma 
lostaemp ouzh ar gêr vras, ez ac 

A N N A O N E D 
dindan ar bombez hag en tan-gwall 

Ar gêr vuntref 
lia ni ha difoupan, e-tal ar 

Pomt-Morand, war gac an Erdr, 
lec'h m'eo bet stanket ar stêr gant 
traezh, hag aozet, en he lec'h, ur 
vali ec'hon gant gwez en daou du. 

Adalek neuze n'oar ket mui unan 
pe du trein e zaoulagad. Tiez 
uhel, tiez pemp, c'hwec'h estaj, 
kouezhet en o foull, pe didalbennet 
nemetken, ha seul reuzeudikoc'h, 
ma weler, evel ma lavarfed, dia-
barzh o c'halon gloazet. Sioul e 
oa an abardaez, hep ur pikad avel. 
Daoust da se, mont a raed a-
dreuz ur boultrenn flour ha gwenn, 
diflfiv en aer. Livioù melen aour 

ingots Nantais », betek iliz Sant-
Nikolaz. Eus an iliz h ec'h-un an 
ne chom nemet an tour, un tour 
uhel, un esUamin. Freuzet ar c'ha-
fedi-meur « Continental » ; freuzet 
an « Orléans », ma oa bet graet 
deomp degemer ker yac'h gant 
mestr an ti, da genver bodadegoù 
ar Framm Keltiek, warlene. Eus 
Apotikerez Paris, e korn straed 
Orléans, hag eus ar pezhiad tiez 
a oa dirak an Ti-Post-Bras, ne 
van nemet ur meneziad atredoù. 
An Ti-Post, daoust ha tizhet, a zo 
en c sav, ha labourât a raer ennafi. 

Aze dirazon, straed an Arc'h-
Sec'h a zo troet da vaen-gleuz. 

Spontus a oa ar blasenn, gant 
an didrouz c oa. Edon, e gwirio-

TRAOÙ GWELET 
GANT YOUENN DREZEN 

AN NAONED, 

POBLUSAft HA 

PINVIDIKAN KÊR 

BRO-VREIZH 

niver ar c 'hirri war gresk, ken 
m'o gweled a-benn ar fin evel ur 
chapeledad cstlammus ha disehun 
strewet a-hed an hent : darn sam
met pounner, darn all gant un 
armel bennak pe un daol nemet
ken — pezh a oa bet sovetaet, — 
hag un nebeut dilhadoù : melloù 
k i r r i - t a n gant aezenn-glaoti-keu-
neud, kamionoù - dilojan sterniet 
outo kezeg bagol ; k i r r i diwar ar 
maez storlok distçrlok ; kirri-bi-
han gant an tad hag ur verc'h o 
sachafi hag ar vamm hag ar vu
gale o vountan ; kezeg-houarn gant 
o stlejerezh rodellek, karigelloù a 
bep seurt hag a bep ment. 

Ne venegan ket an dud wnr 
droad o vont, gorrek ha skuizh, 
gant malizennou, anezho bec'h un 
den krefiv, hag o chench dorn 
bep kant metr. 

Naonediz o tec'hout diouzh an 
Naoned. 

Un in teramant 
Setu ni, e Pont du Cens, c penn 

ar straed diziwczh a gas da greiz-
kêr. Un tu bennak, ur c'harr-tan 
e doare tumporell gant un toullad 
kurunennoù — nebeut a-walc'h — 
ha torkadouigoù bleuniou. Ennan 
c'hwec'h arched bennak, e plenk 
tanav, e koad sec'h, rabotet prim 
ha buan. War bep arched, ur ba-
perennig peget, gant anv an den 
marv — ma oa anavezet — pc un 
niverenn. Ouzh heul ar c'harr-tan, 
un dek kar r bennak diwar ar 
maez, kirri sterniet, gant pep a 
samm archedoù hag o faperennig 
gwenn. Na kroaz na beleg; ha 
war-lerc'h pep k a r r un dornad ig 
tud : darn e kafiv bras, an darn 
vrasafi avat gant o dilhad bemdez. 

Ha setu an tiez kentan distru
jet. Ha setu atav e straed Roa
zhon, un interamant all, ker man-
itrus, ker rcuzcudik, ker digalo-
nekaus hag an hini kentan. Ha 
bemdez evel-se, war a vo lavaret 
din. Setu perak n'eo nag ar ve
leion na paotred ar C^hanvou evit 
ober o c'hefridi. Ne vefe ket han
ter anezho. 

Ouzhpenn, kement a dud a zo 
bet lazhet, m'eo bet ret kempenn 
ur vered nevezh d'o lakaat, e Ln 
Chauvinière, du-se pell, être Park 

a r Redadegoù ha Pont-du-Cens. 

e kemere, a-wechoù, gant bannoù 
an heol war e ziskar. 

Kimiadct am oa diouzh va c'hen-
beajourion e-tal kae Orléans, rak 
ur ic'hencH mat d in am oa da 
welout eno, kerkent hag erru. Ran-
kout a ris ober an dro d 'ur p>ezh 
toull-torpilhezenn. Va c'heneil n'oa 
ket freuzel c di : skarret ha peur-
faoutet ar mogeriou anezhan, ne 
lavaran ket, torret ar gwer, er pre-
nistri, hag ar peurrest. En, a dru
garez Doue, n'oa ket en Naoned 
abaoe ur pennad, a voe lavaret 
din,- gant un amezeg davat o tilo-
jan pezh a chôme eus e draoù-en. 

Goude ur sell, cn tu all d'ar 
c'hae, da diez kirri-tan Drouin 
dismantret-holl, e kemeris penn-
hent leurenn-gêr ar Roue (place 
Royale). Stanket ouzhin straed 
Feltr gant un dorgennad tiez freu
zet, stanket straed Orléans ; lenn 
a c'helled, ouzhpenn, skritelloù : 
Difenn mont e-biou ! bombezenn 
didarzhet ; pe Mogeriou o kinnig 
konezhan. Ar seurt skritelloù a 
welin, a-hend-all. e pep korn eus 
an Naoned, e-pad an tri devez 
a vin eno. 

Ober a rankis an d ro dre biou 
kae Brancas, an Ti-Post-Bras, ha 
•leurenn-gêr ar C'henwerzh. Un 
taol- lagad war d i ig -goudor an 
tram-kirri : lazhet e oa bet eno 
kalz tud, du genver bombezadeg 
ar 16 Gwengolo. Ur poullad gwad 
kaouledet tev hag aet damzu, un 
tog maouezh, skebell dorret, setu 
an eiïvor nemetan a chom eus un 
darvoud spontus el lec'h-se, ker 
bev kent neuze, Dirazon eman ti 
bras « ar Phare », kazetenn kozh-
kanl - vloaz an Naoned : devet, 
laosket pizh-rac'h ! Tiez all ar 
blasenn, kafedioù brudet ar mus-
kadig, n'o deus ket nemeur a zroug, 
hervez an diavaez ; hervez an 
diavaez, emaon-mc ; rak distrujet 
eo pep tra en diabarzh anezho. 

Ha setu plasenn ar Roue, kalon 
an Naoned, strizhig un disterafi 
hag evel sanket en u r puns, être 
an tiez kran tro-war-dro, gant e 
monumant arem o strinkafi dour 
en he c'hreiz. Na sklaer eo al leu
renn hiziv! Ha perak eta?... Re aes 
kompren !.. Freuzet ti « an Ouest-
Eclair » hag an «Agence Havas», 
e korn straed Crebillon ; freuzet 
penn-da-benn — ur bernig mein 
gwenn anezho — an holl diez 
adalek stal al Limaigoù, ar « Bcr-

Kl. i Ouest-l'Vhiir I 

nez, e-kreiz ur Vered tiez muntret. 
Pa sonjan er frahez bev-buhezck 
a dride eno, ajj-holl-viskoazh ! Pa 
sonjan er gristehion baour flastret 
eno !... 

, Ur clhwitdMadenn... Din - me, 
moarvat. 'M eus aon, emaon dian-
ket en ul lec'h dHfemnet. 

Ur gouelec'h mein 
o tivogedin 

Ya ! din-me eo. Sinoù bras a ra 
din gant e zi'vrec'h paotr c c 'hwi
tell, un den eus ar < Groaz-Ruz », 
gant teir galonsenn war c gala

bousenn : 
— Te, aman î... 
— Ya I Mantrus... 
— Ur mantr, ya 1 Pezh a welez 

aman n'eo netra, e-kenver pezh 
a weli. Deus da ober un dro. Ga
nin e c'helli tremen, e-biou d'ar 

Ljeun-tenn, ha prest da loc'haft, 
anat an dra. Diwezat... 

Straed Hoileau. Ti Mignon-Mas-
sard hag an tiez tro-dro. Ur bern 
atredoù du, atav o tivogedifi, evel 
ur menez-tan. Paour-kaczh Itron 
Mignon-Massard ! Ken lies ha ma 
vezen en he stal o welout dis-
koucziidegoù taolennoù un arzou
rion, va mignoned ! Kavet eo bet 
marv dindan an dismantrou, ha 
ganti ur bern reuzeudion all, di-
lammet cn ti da glask repu. 

Straed ar C'halvar. Stal-veur ar 
« Prizunic ». N'eus mui nelra, 
netra, nemet un toull euzhus ; li-
pet, puMuc'het pizh-rac 'h, moge
riou hag all. Savet ganl J. T. war 
lun dorgennad atredoù, Ireifi ha 
distreifi a ran va duoulagad. N'on 
ket evil kredin. Dianket on. Ne 
c'hell ket bezan e vefen aman 
war rond unan eus hentou pinvi-
diknn, oberiantan, kenwerzhusan 
an Naoned ! An dra-se, strued ar 
C'halvar, gant he magazinoù hag 
he staliou ken kran, n'eus ket 
keit-se '?... Straed ar C'halvar, ar 
gouelec'h-se, noaz, kr in ha gouez, 
gant mogeriou o lisac'hniï, bep 'an 
amzer, hep un li nag un dra vev, 
keit ha ma c'hell ar sell tizhout'?... 
Ur seurt ifern mein e tic bezafi ar 
Sahara. 

— Ur C'halvar, e gwirionez ! », 
eme, goustad, va blenicr. « Ha 
sofij en dra euzhus ! » emezan 
c'honzh. « Er c'hnvioù aze, e oa 
chomet tud bev abaoe bombezadeg 
ar 18 Gwengolo. Edod davat hag 
a-zevri o tiatredïn d'o sovetuat. 
Boued ha « ballons d'oxygène » 
a c'hellemp kas dezho. Padal, deut 
« int » endro, dre ziv wech, di-
ziaou diwezan, 23 Gwengolo ; ha 
ipeurzislrujot an ti war an dud 
paour. 

— Doue d'o bardono ! » 
N'on mui dare dre belec'h ez 

is da heul va c'heneil, rak n'oa 
mui na anv na très kristen d'ar 
straedou. Gwelout a ris Leurgêr 
Vreizh, toull-didoiillet gant pun
sou torpilhez, ha diskaret nn darn 
vrasafi eus an tiez. Gwelout a ris... 
Pernk kenderc'hel ?... 

Aotreet e oamp d'à vont gant po
lised ar gward, abalamour da 
c'halonsoù va blenicr, Gwelout a 
raemp a-wechou ur vaouezh yaou
ank, bennak, fichel kaer, daouarn 
mistr dezhi e-barzh he manegoù, 
o c'hoari turlutafi, war an atre
doù : moarvat o klusk saveteifi un 
dra bennak eus pezh a oa bet he 
danvez... 

Kizhier ivez, kizhier, chomet da 
varvnaonian war an dismantrou, 

ar repuioù toullet dindan an douar. 
C'hoarvezout a rens ar mêmes dar
voud war blasenn Viarme ; dirak 
Hospital Bras ar He-Glafiv, bas e 
meur a lec'h ail. N'eo bet den 
assur eus e vuhez, neblec'h, e-pad 
un daou zevez braouac'hus-se... a 
welas distrujadeg an Naoned. 

En un ti .kaer eus Bail Delorme 
c oa o chom va c'heneil, J. T. 

— N'eus ket u zroug ez ti ? e 
c'houlennis. 

— Nemeur, emezafi. J. T. a zo 
ur paotr difrom anezhafi. 

Ya I nemeur e-kenver ar pezh e 
oamp o nevezh-gwelout. A-strob 
hag a-stern an arrebeuri en ti, 
evel goude ur c'hren-douar, torret 
ar gwer, divarc'het ha gwariet an 
dorioù. El liorzh, sko en ti, un 
toull spontus graet gant un dar-
zherez. A-drugarczh Doue, e oa 
kouezhet houmafi villiget cn douar 
blat. Ha droug marvel ebet, da 
heul. 

— Chom a ra ur banne rom er 
voutailh, eme din J. T. Dont a ra 
sec'hed da unan diwar ar boul-
trenn-se. 

— Ha gant ar gwasket eo kalon 
unan. » 

Dirak ur g a r t e n n 
eus an N a o n e d 
Ur wech bennak, e-touez meur 

u boz all, ha me ha distagafi ur 
goulenn diot : 

« Perak an distruj-se ?... Gou
zout a ran emaomp etre krabanoù 
ar brezel. Ne welan ket avat, pe
rak c teu an nijerion dn stlcpel 
o freuz hag o reuz war garte-
rioù ken dlnoaz, ha, forzh penaos, 
ken didalvez c kefiver o brezel. 
C'hoazh,, c'hoazh, ma vije bet en
dro d'ar porzh... 

—, Lakaomp, eme J. T., n'eo ket 
deut an Amerlkuned evit ar bli
jadur nemetan kas an Naoned da 
netra. Lakaomp e oa labourade
gou, chanteriou ha bagou ar porzh 
war o hent. Taol ganin ur sell, 
avat, war ar gartenn-mafi, hag • 
weli pegen divalav eo bet kaset 
ganto o c'hefridi da benn. 

Displeget oa bet ganeomp war 
an daol ur gartenn eus an Naoned. 

— Gouzout a rez », eme egile, 
omp bet bombezet div yaouvez 
dioustu : ur wech, d'ar 16, war
dro 16 e, 45 ; ha div wech, d'ar 
24, da 9 c. 15 eus ar mintin, ha 
war -dro 7 e. 30 goude kreisteiz. 

« Ac'hanta ! Bombez ha tarzhe-
rezhoù a zo kouezhet, dre gantoù, 
adalek amafi, Bail ar Saozon, t re 
e laez n n Naoncd, betek pell en 

Pezh a chom eus 

stal-genwerzh 

Decré, ourgouilh 

Naonediz, 

brasan stal-

genwerzh a oa 
i 

e Breizh a-bezh 

Kl. < Ouoit-Eclalr » 

polis gward, er c'hartcrioù difen
net. 

En em gavet e oan, dre ze-
gouezh, gant ur c'henvroud din, 
J. T., eus Pont-'n-Abad, ezel eus 
ar « Groaz-Ruz ». Ha ni en hent. 

Straed Contrescarpe. Frcuz-di-
freuz. Flastret dindan un li dis
karet warnan, ur c'harr-tan mar-
c'hadourczh gant e samm gweleoù, 
armilli, dilhndoù, fornigelloù, h. a. 

hag o viaoual ouzhinip truezek o 
sellou, 

Hag atav, en-dro deomp, ar boul-
trennig wenn tunav-sc, poultrcnn 
mein-ruf liez un Naoned. 

Bali Delorme. Savet e oamp war 
an uhel, n'eo ket avat hep bezafi 
gwelet iliz ar Jezuisted distrujet 
betek un douar. Bali Delorme, 
unan eus karterioù ar vondianed. 
Eno oa kouezhet ar bombez war 

traon amafi, izeloc'h eget Hospital 
Bras Sant-Jnkcz, war lient Klison. 
Setu traofi-krcc'h. A gleiz dn ze
hou, c heullez roudoù ar vombe-
zadcg adalek Basse-Indre, war 
du Redon, betek straed Coul-
mlers war lient Paris. En ur ger 
berr, dornet co bet ganto kêr an 
Nnoncd a-bezh t Perak ? Doue oar, 
ha moarvat ivez mistri an nije
rion... > (Da genderc'hel.) 
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8KRIVIRIZH HA M I R f t f t l I H 
G. BERTHOU, 72, Str. Oberthiir, 
Raazhon (K.R.P. 482-88, Roazhon) 

K A Z E T E N N S I Z H U N I E K 
f fANKOUNAC'HAIT KKT k a t 

C'HWEC'H REAL t lmbroù pep 
g W M h ma M l éeoe'h k i o m a n 
ho ehomlae'h. 

NEVEZ EMBANNET 

Cours Élémentaire 
de -Breton 

gant ROPARZ HEMON 
• N DOARE-SFCR/VAFF 

NEVEZ 

Al labour-douar e Breizh kant vloaz a zo 
mm. 

Sont AR C'HOUER KOZH 
Lavaret em eus deoc-BF-»* oa bet 

savet gant ar Vrezhoned, e Roazhon, 
en t r iwec 'hwt kantved, - kentafi 
kbmpagnunezh labour-douar Bro-
C'hall; ha displeget em eus ar 
gwellidigezhioù graet ganti. 

SKOL GRANDJOUAN 
En naontekvet kantvë8 : ez eo bet 

wfviet, e Grandjouan, brpjNaoned, 
kentafi tiegezh-skol Bro-€*ball ana
vezet gant ar gouarnamant, rak ar 
r e savet a-raok ne oant német tao
lioù-esa gant un den pe un ail. 

Gant an hini a savas Grandjouan 
hon ens ivez ur skouer dispar evit 
al labour dispakafi lanneier, hag 
ouzhpenn evit bodan ar goueria
ded kenetrezo, rak gant an emglev 
anvet « Association Bretonne •» ez 
eo bet diskouezet.an hent d 'ar re 
o dens, kalz diwezhatoc'h, savet ar 
sindikadou hag erfln Korporasion 
si Tabour-douar. 

Dleont a reomp an holl draoù-
mafi d'un den a dalvoudegezh vras, 
Rieffel e anv. Ne oa ket ur Brei
zhad. Tud a dalvoudegezh hon eus 
a-walc'h e-touez hon tudoù kozh, 
evit anzav ar re a zo .deuet a-zia-
vaez da reifi skoazell deomp : eus 
a Vro-AIzas e oa Jules Rieffel; 
deuet eo da vevan en hon touez, 
dà fortuniafi er vro, gant un dime
zell Bourgault-Ducoudray, eus fa
milh ar muziker brudet; ha kement 
en deus karet Breizh a-hed e vuhez 
ma 'z eo un de-ver deomp-ni enorin 
e envor da viken. 

LANNEG NOZAY 
D'ar mare-se e oa e Nozay, han

ter hent être Roazhon ha Naoned, 
ul lanneg vras pemp kant hektar, 
prenet nevez 'oa digant ar barrez, 
gant ur perc'henn, un aotrou a 
Naoned, ne ouie ket petra ober 
gantan; klaskit en doa plantan 
gwez, arat ul lodenn pe lodenn; 
arc 'hant en doa dispignet, hep dont 
da vad, ne ouie ket penaos en em 
gemerout. Hag ar Rieffel yaouank, 
nevez aet kuit eus skol labour-
douar Roville e Loren, ha deuet 
da welout ur mignon bennak e 
Naoned, a voie galvet da rein alioù 
dezhan : war an taol e komprenas 
ar c'hoari, ec'h en em glevas gant 
an aotrou; hag a-benn neuze e 
chômas e Nozay, e-lec'h e varvas 
d'an oad a bevar-ugent vloaz, e-
lec'h emafi e vez, c-Iec'h e chom 
c'hoazh e ziskennidi. 

Krennlavarioù 
ar miz 

M I Z H E R E 
Tremenet pardon Bulad, 
A bep koabrenn pep kaouad. (8 Here) 

lia foar Paol 

Kefeleg war an daol. (10 Here) 

£ miz hero 
Teitit mat hag ho peso l 
foar Here e Goueznou, 
Poent eo skuiihan 'n trempoù. (25 Here) 

Glao da sul, glao da lun, 
Glav e-pad ar sizhun. 

Glav a zeu diwar greisteiz, 
Glav a vo e-pad an deiz. 

Glav dioe'h ar viz, 
Glav e-pad ar miz. 

Glav, glav, ken na zimezo 
Merc'h ar Mazhev. 

Merc'h ar Mazhev ' zo dimezet 
Hag ar glav ne ehan ket I 

Seizh vloaz e padas al labour 
dispakafi al lanneier; pep bloaz e 
veze digoret un tamm, ha nebeut-
ha-nebeut e voe savet tiez ha lakaet 
tud da verourion. Hiziv an deiz, 
war ar pemp kant hektar, na zou-
gent gwechall nemet brug ba lann, 
ez eus daou-warn-ugent a vereu-
rioù, pep a hanter-kant dervezh 
arat pe war-dro, o vagafi, an eil 
e-barzh egile, u r c'hwec'h-ugent 
den bennak. 

DESKIN LABOURAT 
Kerkent ha ma krogas en e la

bour, en em lakaas Rieffel da 
vodafi en-dro dezhafi paotred 
yaouank diwar ar maez, a roe dorn 
d'al labour, en u r zeskin tamm-ha-
tamm ar giziou mat hag an troioù-
micher nevez. Setu penaos e voe 

(Kendalc'h. p. 3.) 

BREZEL AR 
Qoude bezan kroekat/ betek 887 

• miz lost, niver ar goloennoù 
lizher a zo adkouesf t «vit miz 
Gwengolo, betek 118, N'hon eu* 
bet e u er mlz-maftr nemet dres an 
hevelep kont hag hini miz Mezhe
ven. <*•'."' 

Ho koulsKoudo, 700 a oa bet 
goulennet dlganeoo'h «vit ober ul 
linenn eeun gant pikoù an tri, miz I 
Mezheven, lost ha Owongolo. I 
peleo'h e u eo chomet ar 600 «Il ? 
Hastlt d'o degas deomp, rak. «ur 
omp tz Int ohomet e tl hemafi pe 
henhont en deus ankouaao'haet, 
peurvulaA de* lezlregezh, e degas 
deomp. . . v u , - ', i 

Ha ra gendalo'himp, goude, da 
greski A bep miz niver hor goloen
noù lizher • brezhoneg. Vur omp 
az eua kalz a o'holoennoû ne ve
zont ket kaset deomp i ha tud a 
zo o'hoazh ha né fall kat dezho 
resev pe kas llzhsroù gant «r 
ohomloo'h e Brezhoneg, gant aon 
rak pezh a lavaro ar ré ail III Ara
bat deoe'h kaout aon, dooo'h-o'hwl 
eo da relfi akouer vat. 

l-touez ar re o deus kaset a r 
muiafi a o'holoennoû ar miz-man' 
menegomp : . v . 

An Dim. QOURLAOUEN, 
8. B. B., GWENOAMP, 
QOULO'HIN JACQ. 

Luttait »r 
4* pajenn : 

Al MflOMi' 
dindan 

or bombez 

Traoù gwelet 
gant 

Y o u e n n 
D R E Z I N 

Kl. «Oucst-Kclair» 

Dismantroù Leur-GIr ar Roue (Place Royale) en Naoned 

Ur C'hell, kalonek ha drant, ha 
goapaûa un tammig, ur Choit, evtt 
gwir. Setu Yann Ogllvi, Skosad ha 
merzher ar Feiz krlrften (1580-1615). 

. Pa voe ganet, o Drium, tost da 
G-Kelth, edo ar Rouanez Maria Stuart 
en toull-bac'h abaoe daouzek vloaz 
hir. Arabat-grofis lavarout an oferenn! 
Barnet d'ar marv ar veleion, aet kuit 
an esklbion. Ker gwazh a oa neuze 
stad truezus an Iliz e Bro-Skos, 

Protestanted e oa tud Yann Ogllvi, 
nemet e vamm Lady Maria Douglas a 
Loo'hlevenn, ur gatolikez anezhi. Aba
lamour da se, e voe kaset, d'e bevar-
zekvet bloaz d'ar skolaj Skosek, dal
c'het s Douai (Bro-C'hall) gant on 
Tadoù Jézuisted. Goulenn a reat ar 
vadeziant hag e voe kenteliet war ar 
wir feiz gant an doueoniour brudet 
Kornell van den Stenn, lesanvet Cor
nélius a Lapide. Aet da Jezuist da sei
tek vloaz, ne zistroas Yann Ogllvi da 
Vro-Skos nemet e 1613 goude bezafi 
bet beleget. 

Chom en e vro-o'hentdlk, d'ar mare-
se, a oa lakaat e vuhez en argoll. 
Gouzout a rae an dra-se gwelloc'h eget 
den ; met ne oa ket evit kaout aon rak 
ar marv. Kuzhet dindan ul lesanv, e 
renas e-pad mizloù ur vuhez arvarus 
ha dises. Ne rae nemet mont-dont, o 
prezeglfi ar feiz katollk, o kennerzhlfl 
e vreudeur argaset; o treifi ar Bro
testanted war-du an Iliz. Den a bedenn 
hag a binljenn, e kave an nerzh hag 
ar frealz en e garantez evit an Aotrou 
Doue. 

D'ar 14 a viz here 1614, tapet e 
voe Yann koulskoude gant ur spier, 
ha kaset dirak Spotlswood, aro'heskob 
.dlslvouder eus Olaso'ho. Kredin a 
reas an den-se, digalon ha dldrùez ma 
oa, skeifl ouih an Tad Ogllvi ; « Oo'h 
ober evel-se, a. lavaras hefiTafl, sioul, 
ne rit ket c-glz un oskoD, met e-glz 
ur bourev. >. Hegaset e pep doare, 
goulennataet hep ehan, e voe Yann 
taolet, en dlwezh, en toull-bac'h ha 
staget ouzh un tamm houarn ken 
pounner ma n'helle ket chom on e 
sav. 

Kaset e voe rla Zln-Edln, d'an 8 a 
viz kerzu 1614. Mont a reas dl war 
varc'h, daoust dezhafi bezafi skuizh-
dlvl, e gorf hanter-wlsket o krenafl 
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ant 

BRETONED E NAPLEZ 
Veder Napoli poi mori. 

(Gwelout Naplez ha mervel.) 

N'on ket bet morse e Naplez; 
n'on ket act zoken — en anzav a 
ran — da welout ar gêr vrudet-
se, en ur film ker brudet ail en 
e amzer : Naplez he fokoù tan, 
gant Tino Rossi. 

Lennet am eus, avat, evel an holl 
grennarded, ha Graztella Lamar
tine, ha Deizioù diwezan Pompei 
gant Lord Lytton; ha barzhonegoù 
eus an druilh o kanan .meuleudi 
d\ ln douar-se, karet ganit Doue. 
N'eo ket tra-walc'h evit toullafi 
kaoz diwar-benn ur gêr a vez me
neget bemdeiz hec'h anv hiviziken, 
en abeg da zarvoudoù ar brezel. 

Dav gouzout, koulskoude, eo Na
plez u r gêr kozh kenan, krouet 
ma voe, pell a-raok H. S . gant 
martoloded gresian, Dorianed eus 
an Inizi, bag a reas anezhi Par-
thenope. Kaer-dreist eo ar tolead 
eno, unan eus kenedusan broiou 
ar bed, daoust, pc, (marteze, i e n 
abeg d'un amezeg dafijerus, ar 
menez-tan Vesuv. Ha kenedus -
dreist eo ivez bae Naplez, kev, un 
dudi, hag an enezennoù er-maez. 

Evit d'an douar bezafi krin ha 

ALI A BOUEZ 
Adalek bremaA e rank an 

arc'hant, al lizheroù hag ar 
skrldoù bezan kaset d'an 

Ao.. 0 . BERTHOU 
72, Straed Oberthiir 

ROAZHON 
— K. R. P. 482-98, Roazhon — 

paour, ha d'an heol tomm magan 
diegi d'al labour, bevafi a rae 
ouzhpenn ur milion a dud e kêr 
Naplez, pa zigoras ar brezel. Pe
seurt micher a rae Napleziz ? Pes-
ketourion a oa en o zouez ; cice-
roned ivez, ipe vlenierion douris-
ted — rak traoù, un estlamm,* a 
zo da weladennin, du-hont ; — ha 
c'hoazh marc'hadourion statuioù 
kozh, bravigoù kavet, samset, en 
ur furchal e tachennoù an disman- • 
t r o u ; sonourion mandolina ; ka-
nourion, paotred ar « bel canto » ; 
hag an holl, muioe'h pe nebeu
toe'h « lazaroni > anezho, i da la-
varout eo, ur ouenn dud mat da 
dommhieolian en u r ober netra. 

Gant petra a vevont ? Gant ken 
nebeut, ma chomfec'h spontet : 
ur penn-ognon, pe u r frouezenn, 
— tev, chugek, ha saourus eo 
frouezh Italia — hag, evel just, un 
dornadig macaroni. Ha ne evont 
ket nemeur. Er broiou tomm-se ne 
vez ket gwelet tud tvezv. TudJaouen, 
tud skanv hag a youl-vat anezho, 
en despet d'o fasoù rouz kramen-
nek... 

Bevafi a ra Napleziz evit un darn 
vras, diwar ar Weladfcnnourion, 
an Douristed. Rak an dourlsted a 
oa bras divent an niver anezho, 
a-hed ar bloaz, a-raok' ar brezel. 

N'eo ket ret sevel betek an 
Amzer Gozh, ha menegifi aman 
Virgilius, ar barzh keit, — keit, 
a dra-sur, daoust dezhan bezan 
skrivet e latin, — hag a vennas 
bezan douaret e Parthenope, Na
plez vreman. Ne gomzin ket ken-
niebeut eus Kelted Breizh-Veur a 
yeas di, anezho < Perc'hirined ar 
Gened >. 

Hogen, meur a Vreizhad a Vreizh 
a zo aet da Naplez, evel ar re ail. 

Skridou a zo bet savet gant lod 
anezho a-zivout pezh o doa gwelet. 
E-touez meur a hini brudet, mene
gomp Chateaubriand, skrivagner, 
ha kannad Bro-C'hall e Roma ; 
Brizeug, ar barzh e vlev melen... 
ha Tristan Corbière, paotr Mon
troulez, iskisan barzh a zébras 
bara, goapaër ha put, nemet pa 
skrive diwar-benn bro-Vreizh. 

(Kendalc'h p. 2) 

gant ar riv, «n '•• ' .•• ettnno outafi.polo-., 
tennoù ero'h ha fank. Met ar beleg 
ne rae nemet mouso'hoarzhln oute 
GANT madolezh, 

« — Ra gouozho mallozh an diaoul 
war da benn broln ha divalav », s 
yudas ur pozh dlvorgont. 

• — Ra vezo benniget ho tr.emra 
koant gant an Aotrou Doue », a. ell-
gerias an tad Ogllvi, sioulik.' 

E Kastel Dln-Edln, e c'houzafivas 
ar beleg ur wir verzherlntl. Ne c'hel
las kousket tamm EBET a-hed nav . 
nozvezh ha aav devezh; edo enebou-
rlon d tarc'haoulfi outafi, o tifranimai 
dlouUfl e vlev, e tvtnoû, o s&nlufl 
nadoziou pe gontllli en e gig. DtfjOUft. .. 
d'ar poanloù kriz a * c'houzanve, e' 
ohome Yann seder, harpet start ouzh 
an Aotrou Doue. 

« — Ne ran ket muioo'h a stad eue i 
ho komzou, a lavaro ar merzhor, egst 
eus ragaoh ar gwazi I » 

Ar gatollked o doa graet o fnenoi 
e lakaat da vont kuit diouzh e gar-
e'har, met ne fellas ket dezhafi he> 
ober. Gwelloc'h e kave mervel 
evit ar Christ. Ha pebezh marv euzhus 
a oa ouzh o c'hortoz koulskoude I 
Bezafi krouget ha, goude-se, dibennet 
e gorf, rannet e pedër lodenn ha 
lakaet a-wel d'an holl... 

Barnet d'ar marv d'an dek a via 
meurzh 1615, e trugarekaas Ogllvi «a 
Aotrou Doue a vouez uhel. Pokafi a 
reas ouzh an den a zegasas deshal 
ar varnedlgezh. So.nn ha seder bepred 
ez eas d'ar chafod, en ur zlskleritl 
sklaer ha fraez e varve evit ar fêla 
katollk, 

D'ar pred ma voe staget e zaouart, 
e taolas Yann o chapeled e-touezh ar, 
bobl; ar ohapeled-se a skoas ouzh' 
bruched un denjentil yaouank eue 
Bro-Hungaria. No zaleas ket an dèn-se 
da zlstreifi war-du an Iliz katollk, 

Pa voe lakaet ar gordenn tro-dro 
d'e c'houzoug gant ar bourev, e lava
ras Ogllvi gant douster ; « Maria,. 
Mamm ar C'hras I » hag e varvas. Kea 
fromet e voe ar bobl gant kalonegez* 
ar merzher ma na gredas ket ar Bro-
tostanted kas da-benn ar varnedlgezh.. 
Sebollet c voe, eta, ar o'horf en e 
bezh e bered an, dorfedourlon. 

Er vloaz 1922, e c'houlennas Sko-
slz ma vije rannet kaoz Yann Ogllvi 
diouzh hlnl ar verzhcrion saoz. La
kaet o voe gant ar Pab Plus XI war 
ronk an dud eurus, d'an 22 a via 
kerzu 1929. 

NI, Bretoned, n'ankounac'haomp ket 
sent hor Breudcur Tra-Mor. KaVomt 
ha podomp anezho 1 

(Displeget e Roazhon-Breizh, 
d'an 22 a viz Gwengolo 1948.) 

Skri vagnerion a 
Vreizh-lzel, kasit 
deomp keloù eus ho 
korn-bro /... 

Jin amzer o tremen 
*. Er Mor Kreizdouarel, 7 lestr 

(59.000 tonnellad) kaset d'ar sond, 
e-tal an Aljeri, gant splujerion an 
Alamaned ; gwall-lakaet eo bet 8 /««fr 
bras ail gant an nijerion, er mêmes 
morioù. 

• Enez Korsika, pe Kors, a zo di
lezet gant an Alamaned, hep nemeur 
a goll evit o soudarded, p'o deus en 
em dennet ac'hano 30.000 anezho 
I)aI\'Jiet eo an enez bremaA gant 
Italiz Badoglio, Amerikaned ha Gau-
listed. 

•*• En U.R.S.S. emgannou taer er 
c'hreiztciz da Yeliki-l.ouki, en nec'h, 
da Velitopol, en traoù, hag a-hed ar 
stir Dnieipr. 

e- Taolet a zo bet bombez gant 
kirri-nij bras ar Saozon hag an 
Amerikaned war girioù Offenbach 
Frankfurt, Mannhelm, Budwtgshaffen, 
Worms, Sarrcloelz .Stuttgart, h. a., 
Dismantroù bras ha laihadegoù e-

touez ar siviled. Diskaret eo bet, avat 
e 3 devez, 208 nijerez-veur, gant 2.500 
den en o bourzh. 

• Penn ar pont dalc'het er C'hou
ban gant an Alamaned abaoe war
lene a zo bet dilezet gant o sou
darded diwezaft, en noz être an 8 hag • 
an 9 Here, Koustet he devo gourenez 
Taman 355.000 soudard, être lazhet 
mac'hagnet pe brizoniet, d'an Arme 
B i u z . 

• Bombezet ro bet f.ondrcz, kér
benn Breizh-Veur, gant kirri-nij Ala
magn, en noz être ar 7 hag 8 Here. 
Spontus a voe ar vombezadeg. Daou 
vloaz a oa, n'oa bel gwelet tra henvel 
e Londrez. 

• A'n Itali an traoù, emgannou être, 
an Alamaned, eus un tu, an Ame
rikaned hag ar Saozon, eus un tu 
ail, war ul linenn a ga diouzh Ter-
molt da aber ar stêr Volturno, en 
ur dremenn dre biou Foggia. 



A R V O R 

NEIZHIOU GWENNILI 
MAT DA ZEBRIN 

Sinaiz — da lavarqmt eo tud Bro-
Sina (pe China) — a zo anavezet 
evit debrifi boued hag a rafe deomp 
iofijer nemet ouzh e welout. Ar 
pezh a ziskouez n'eus ket nemet ar 
gizioù hag a chefich gant ar poblou, 
met ivez ar blaz. peogwir e vez ka
vet saourus gant lod ar pezh a vez 
kavet heugus gant lod all. 

Ma ! plijadur a vez gant tud 
« rouantelezh an heol o sevel » o 

. tebrifi neizhioù gwennili. Biskoazh 
kemend-all ! a sofijit marteze. Ar 
wirionez penn-da-benn eo koul
skoude. Hep lavarout gaou, e vez an 
neizhioù gwennili evit Sinaiz un 
tammig e-giz ar c'houign-amann 
evidomp, Bretoned. nn teuzer 
bihan. 'ketat 

An neizhioù-se a vez kavet en 
inizi ' zo e Mor Indez, en hanternoz 
da Vadagaskar, e Malezia, hag er 
Mor Habask (pe Oseafi Pasifik). 
Gwir an inizi-se a zo bet feurmet 
gant kofiversanted sinaat, evel iust. 

Er pleg-mor bras a zo etre Bro-
Siam ha ledenez Malaka, ez eus 
inizi bihan ma vez kavet an nei
zhioù gwellafi, gouez d'ar begoù 
fiansafi e-touez Sinaiz. An neizhioù 
dastumet du-se a vez gwennoc'h, 
pounneroc'h. magusoc'h eget ar re 
dll. Graet e vez anezho e sinaeg. 
« kong ean ». 

Ar gwennilied a ra an neizhioù-
se n'int ket hefivel ouzh re hor 
broioù-ni. Laboused gouez-tre int, 
na deuont ket da chom e-mesk an 
dud. Chom a reont en enezennoù 
didnd ha distro e-kreiz ar mor bras. 
Ouzhpenn, n'int ket tremeniat : ne 
zivroont ket evel ar gwennilied 
ac'han, a guita ar vro bep goafiv. 

O neizh a reont gant o glaour hag 
a denn da gwenn ar vioù ha da 
nend ar c'hevnid. Ouzhpenn tri 
miz a lakaont da ober o neizh hag 
aes eo kompren e pad ken pell ur 
seurt priataerezh. 

Siwazh ! Paour kaezh laboused ! 
Mar goufent pegen nebeut a chafis 
o deus o neizhioù da chom en o 
fias, ne labourfent ket gant ke
mend-all a galon. 

A bep seurt enebourion o deus 
hag a deu da skrapafi o zier di
ganto. Dont a ra e-giz-se razhed, 
eskell - kroe'hen, naered - boa (ar 
brasafi hag ar c'hrefivafi eus ar 
sarpanted) ha., tud ivez ! 

Bez' ez eus a-wechoù emgannou 
spontus etre an holl eskell-kro-
c'hen eus un enezenn diouzh un tu, 
hag an holl wennilied diouzh an 
tu all. Ma teu ar re - mafi da 
vezafi pilet e tec'hont kuit holl. 
Gouest int d'ober mil lev a-zioe'h 
ar mor da vont da glask goudor en 
un enezenn all. 

An dud-i ne lakaont ket ar wen
nili da vont km't. Dont a reont gant 
rafivoù da zistagafi an neizhioù 
diouzh ar c'herreg. 

An neizhioù a vez daspugnet ha 
renket diouzh o zalvoudcgezh. Di 
c'houde e vezont kaset da Hong-
Kong, unan eus porzhioù-mor bra
safi ar bed war aod gevred Bro-
Sina. 

Ker-eston e vez paeet an nei
zhioù... gwennilied gant ar Sinaed 
pinvidik. 

Aozan un neizh n'eo ket ur geus-
teurenn hir. Souban anezhafi e-
barzh dour sukret berv n'eus ken 
da ober. 

Debret e vez ar mafijer lipous-se 
diouzh ar mintin da heul un noz
vezh tremenet o vutunifi opiom. 
Setu ar pezh a lavar Sinaiz o-unan 
diwar e benn : 

« Enno iod e - giz er bezhin, 
holen e-giz er wagenn, fosfor e-
giz er pesk, e ro an neizhioù gwen
nili nerzh ha yec'hed d'an hini a 
zebr anezho diouzh ar mintin. » 

E I D E 3 0 

ROAZHON-BREIZH 

Le Gérant : G. BERTHOU 

IMPRIMERIE CENTRALE DE BENNES 
Autorisation P. C. 520 

(Gioagennad : 288 m. 6) 

LUN 18 HERE 1843 
Breizh «I Labour-Douar 

19 e. — Ar pezh a ro ar gwenan, 
gant Louvenux. 

19 e. 08. — Gounideien Vreizh (cil 
lodenn) : Ponipérg, ur gounideg a 
Vreizh-lzel, gant ar C'houer Kozh. 

MEURZH 18 HERE 
Evit Breizh-Uhel 

18 e. 30. — Janed « La Guimbarde », 
pennad-c'hoari savet evit ar skingomz 
diwar mr ganaouenn a Vreizh-Uhel, 
gant Florian Le Roy; sonerezh savet 
hag aozet evit al laz-senin gant Jef 
Penwenn. Displeget gant kanerien 
c'hoarierien ha lazh-senifi Roazhon-
Breizh. 

19 e. — Brekilien, gant Ronan 
Ptehery. 

19 c. 05. — Kantvct deiz-ha-bloaz 
Paol Sêbillot, gwerinoniour breizhat. 
Traoù gwelet e Kendalcli Gwitreg, 
dalc'het gant « Unvaniezh Arvor ». 

MERC'HER 20 HERE 

Micherioù Breizh 

19 e. — Kaozeadenn gant an Ao. 
Godet, rener Skol an Oeskarded, ru 
« d'Echange » e Roazhon ; gwela-
dennet gant Julied Nizan. 

19 e. 08. — Micherourien Vreizh, 
kaozeadenn vrezhonek, gant Kerver
ziou. 

YAOU 21 HERE 

Kardeur ar Framm Keltiek 

19 e. — Kinnig Kevrenn ar C'han 
hag ar C'horoll : N'eo ket marv ar 
biniou, nag ar bombard, gant P. Tre-
vezel. 

19 e. 08. — Kelc'h Keltiek Roazhon, 
gant E. Tranvouez. 

GWENER 22 HERE 

Ar Vuhez Keltiek 

19 e. — Ar Gelted ha menozioù 
ar bed, gant .Tord Ar Mee. 

19 c. 08. — Gouel Sant Padrig e 
New-York e 1927, hervez E. Berthelot. 

SADORN 1 3 HERE 
Evit Breizh-lzel 

18 c. 30. — Hanter-eur Bro-Wened, 
savet ha kempennet gant Jos Pem
poull; c'hoariet gant Stroliad Gwc-
nedourion Roazhon, ha Jef Penwenn 
ouzh ar piano. 

19 e. — KenteJ vrezhonek Andrcv 
Gelleg. 

19 e. 10. — Dre hol lennegezh : 
labour ar veleien, gant Y.-H. Kerdilez. 

Ar 

c'horniad butun 
diwezhan 

(Er Grouaneg, Plougcrnc, 
Eost, 1943.) 

D'an noz va- spered ' zo goullo ; 
Va izili kalet-derv ; 

O korn-butun l 
Te va dihun I 

Pet gwech evit beuzifi va fenn, 
Da boeson mogedus ' danven ! 

Neuze 'n ur ribin gourvezet, 
Va daoulagad war-zu 'r stered, 

O korn karet, 
Te ' oa karget I 

Nag a vad ' rae din moged 
Flour 'vel en avel hisktilet l 

Va-unan ganit.•' welan traoù !. 
Traoù kaer ' orallan war manerioù l 

O kox korn pri, 
Dindan va fri ; 

Me ' wel eeun hent ar Baradoz, 
Henchet 'vel gant moged liv-roz ! 

Dre froudennoù kaer va hunvreou, 
Me ' wel, me ' c'halv, me ' iar komzou t 

O korn karet, 
Dre da voged, 

Me ' glév respont war draoù hiziv I 
Ha me ' ro meuleudi dezho t 

Buan e tec'h enkrez ha skuizhder, 
Me ' sant va' izili ' kemer, 

Dre va c'horn-pri, 
' Tivogedifi, 

Nerzh nevez ha c'hoant kousket, 
| Ha c'hoant barzho-niezh em spered t 

Cfhoant kanafi hag ober gwerziou, 
Alies c'hoant evan banneoù ! 

Devet 'r butun, 
Em c'horn-butun ! 

C'hwez al ludu ' ro din trabas 1 
Ankenioù 1 trubuilh l siwazh t 

C'hoazh en desped din ' klaskan 
Ur sachadenn all hep ehan ! 

O korn ludu, 
Va laosk diouzhtu t 

Goullo 'r vlagenn, goullo ar penn t 
Diouzh va hunvre eo ret diskenn l ! I 

(Feunteun-Lez, 15 Eost 1943.) 
YOUBN T. 

• 'nr 1 1 1 

Un toullad 
Krenrvlavarioù 

Diwar-benn kelc'h al loar : 

Kelc'h a-bell 
Glav a-dost. 

,u ® 
Ar c'hefeleg o vont d'ar c'hoad, 
Eman ar glav, kerkent hag e droad. 

® 
Bezhin du ha teil touet 
A gas ar c'houer da glask e voued. 

® 
Ar boudedeo a vale hag a valeo 
Keit ha ma vo daou zen beo. 

® 
Biskoazh an den bev 
V e n deus bet poan gof 
Gant bara tev. 

® 
N'eo ket braveri 
A laka ar pod da virvin 

® 
Den ne c'hell kanan. 
Na sutat hep huannfi. 

® 
Ar pagan 
A zebr gant e graban 
Ha pa vez skuizh 
B tebr gant e viz. 

® 
Pagan bronnok 
Blev kamm war e slomok. 

Embannadurloù an Y.K.A.M. 

Ur G w a z e r a n k e z 
d o n t d a v e z a n ! 
E gWasked an Y . K . A. M, setu o 

sevel cun emzav ail evit ar gren-
narded, 14-17 vloaz, An Haderien. 
Ar re-mafi ivez a rank kaout ben-
viajoù labour e brezhoneg, i a r re-
man dreist-holl peogwir emaint o ti-
gerin o erv, Soniou nevezh a ranko 
bezan aozet evito e brezhoneg... Bre
man dija setu embannet o roll la
bour evit ar bloavez 1943-1944 : 
Eur gwaz e rankez dont da vezafi. 
Evel eun cklcv eo eus levrig o breu
deur kosoc'h Gwazed a-zoare. W a r an 
hevelep ipatrom eo bet kempennet : 
ur ger a-raok stagaîi. Penaos la
bourât — studiadennoù' — kelenna
durezh kristen — roll ar gerioù ne
beut anavezet. 

Servlchout a ray war un dro da 
zigerin spered ar grennarded ha da 
zeskin dezho ar brezhoneg. Ken buan 
o teskint lavarout krennard evel 
« adolesant », bodadenn evel « réu
nion », kevredad evel « federasion », 
deiziadar evel « calendrier », diorren 
evel « developi », u forml », levezon, 
evel 'i Influans », skoadrenn evel 

« eklp », stroliad evel « seksion »... 
hu kement.-' zo. 

Aze eo emafi an dalc'h : menozioù 
nevez a 'zen e penn ar yaouankizou 

' diwar selaou, lenn, foctafi bro, n e t 
ur menozioù nevez-sc a zeu dezho e 
galleg, gant gerloù gal lek; ar gerioù 
brezhonek avat a zo dianavez evito 1 
Petra ' raint ken nemet ober gant 
gerloù gallek ha goude ma vefent o 
komz c brezhoneg, 'gerioù gallek gant 
lostpù brezhonek a-wechoù ? Aze eo 
o weler talvoudegezh bras al le-, 
vroulgoù evel Gwazed a-zoare pe 
Eur gwaz e rankez dont da vezafi, 
dreist-holl pa zofïjcr eo al levrouigoù-
sc, n'eo kot, avat, da vezafi lennet 
ur wech nemetken met da vezaft 
burutcllct c-pad bloaz gant ar baotred-
yaouank. 

Da heul al levrlg-man setu moulet 
en-dro : 

KANOMP (2.000 skoucrenn) 
PEDOMP (2.000 skoucrenn) 
KANOMP C'HOAZH, dintumadeim 

nevez sonloù brezhonek a vo • 
gwerzh a-benn cur miz pe zaou. 

BRETONED E NAPLEZ 
«r baj. 1) : 
Diouzh \ar sav-heol, emafi menez 

[Sorrtnt, 
Castelamar, Salem hag Amalfi ; 
Dtouzh ar c'huzh-heol, Pouzzol, kir 

[vras agent, 
Diouzh ar c.'hreis-nozt ar Vesuv, PortM. 
Enezegi Ischia, Procida, 
Capri meinek, a zo diouzh ar c'hreistez. 
D'am daoulagad neoazh ne blij nttMr 
'Vel Breizh-lzel, ma broig, ma buhezl 

(KendMfh 

Savet en deus hemafi en e levr : 
Les Amour Jaunes, un nebeut bar
zhonegoù da c'hloar(?) Naplez. 
Diaes a-walc'h c vefe o lakaat e 
brezhoneg, abalamour d'ar yezh 
implijet, ha d'an... doujafis d'am 
lennerion. Tristan Corbière a zo 
diwisk e bluenn. Setu, da skouer, 
penaos c komz eus Napleziz : 

Naplez I Paner doull an Aotrounez 
[Lazzarones, 

Pinvidik gant o c'hof flour ouzh an 
[heol I 

Potichineled-Doueed, Rouancd laouek 
[war o zron, 

O Prinsed c renkadoù-ognon t Palvoù-
[treid e steudenn, 

C'hwi hag a zo ouzh ho kinklafi, ur 
[sac'h, ur roefiv t 

Mibion astommet Phœbus gozhl h. a 

A 

Setu tremen kant bloaz, e oa o 
vevan e kêr Roma, ur beleg eus 
Enez Arzh, e bro-Wened, an Ao. 
Joubius. Mont a reas ivez an Ao. 
Joubius da Naplez, hag, evel an 
holl rc all, chom a reas barnet 
gant kaerder ar vro. Sevel a reas 
d'he meulifi, er bloavez 1841, ur 
barzhoneg, a voe moulet cn e levr : 
Doue ha ma bro. N'eus ket ur ger 
da chench e pennober ar Joubius; 
gwir eo hiziv evel kant bloaz ' zo, 
ha dleet eo d'an ho31 Vretoned 
en anaout dre an envor. Echuin 
a rin, en ur rein umafi da heul 
ar barzhoneg-se a vo kavet ennan 
un darn eus doareou Bro-Vi\?izh 
ha Naplez genedus mesk-ha-mesk. 

D'AM BUHEZ 
Napl, 16 Ebrel 1841. 

Ne ouezan ket ha bout a zo er bed 
Ul lec'h kaeroc'h 'vit al lec'h a welan I 
Evidon-me, biskoazh n'am eus gwelet 
Douar ker souezhus, mor ker glas, 

[heol ker splann, 
Hefivel ganin ez evan ar ge:'hed I 
An nerzh, me gred, a gresk ennon 

[bemdez t 
Napl, evidout neoazh ne vennan ket 
Lezel ma bro, Breizh-lzel, ma buhez t 

Kalz vefe gwel ganin gwelet bleun lann 
'Vit ar frouezh kaer a zo e Napl er 

[gwtz t 
Me drofe kein d'ar mor glas, d'an heol 

[splann 
'Vit monet buan d'am broig, ma buhez f 

Pegoulz enta e welin-me Roltas, 
Arzh, lzenah, Sarzhaù, ar vro pinvik? 
Pegoulz ez in da iliz Lokeltas, 
Hag ez evin , a win gwenn llurtk ? 
Kaer eo gwelet ar bagou a Visen " 

Mes kaeroc'h c'hoazh gwelet bagou Sinef 

HOL LENNERIEN 
A SKRIV... 

•s 

Bet hon'eus bet al lizher-mafi di
gant ur paotr yaouank eus Breizh-
Uhel : 

" Kenvroidi ker, Tri miz ' zo um 
eus kroget da zeskifi ar brezhoneg 
hag ailes am eus prenet ho kelaouenn. 
Lenn a ran ar pennadoù aes da gen
tafi hag ar re all goude rak al lenn 
gant sikour ur geriadur a zo skuizhus-
tre; ne ran forzh avat, pa gomzln hor 
yezh evel ur gwir vab da Nevenoe t 
vin gopraet-brav. . 

Amafi, war ribl ar stér Rafis, * 
ltamzan -breshoneg hogos bemdez* 
Souezhus eo marteze ? N'eo ket. Ka
vet em eus tud eus Breizh-lzel «-
kichen ar gêriadenn m'emàon o chom 
hag e-lec'h es eo imposupl prenafi 
Arvor. » 

K A S I T 
KELEIER HA KONTADINNOU 

DA « ARVOR • 

NIV. 12 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

A o z e t e brezhoneg gant Per D E N E Z 

E-kreiz an denvalijenn e tifrele ar soudarded 

oe'h en cm stekiîi an eil re ouzh ar re all. Rouestlei e 

oa treid ar gouskerien en hordennadoù plouz ha 

meur a unan a gouezhas pounner-ineurhet, trouz 

skiltrus an houarnaj o tregernin e-kreiz safar ar 

mouezhioù. 

« — Enaouit ar c'hantolioù ! » a grias Magloar. 

Hag an holl da huchal : 

« — Enaouit ar c'hantolioù ! » • * 

Met, pa vez an holl o c'hourc'heinenn, n'eus 

den evit sentifi. 

Kenderc'hel a rejont da zispac'hat en aner. Darn 

a glaske o armoù en ur sakreal ; re all, o stre-

botin ouzh ar boutailhoù goullo, a roc o ene d'an 

diaoul hag a rae foultre kaer. 

Sabatuet-mik e oa ar marc'heg Melear. 

Erfin e tiskoachas al loar eus a-drenv ar 

c'houmoul. Ur pennadig e voe sklaeraet ar sal 

gant ur bann arc'hantel, Apizer o devoe Konan 

ha Kêrvoz da danan mechenn o dirennoù-tan. 

« — Ha gwelet hoe'h eus ?... » a grogas Melear. 

« — Un tasmant ? » a droe'has Kêravel. 

« — Un dra bennak o silan en noz evel ul lata-

renn skanv... » 

« — Ur weledigezh... » 

« — Ur spes... » 

« — Un dra bennak », a grias Melear, « hag 

en deus sizailhet kordennig va yalc'h. » 

« — E gwirionez ! »( a estlammas an holl. 

« — Un dra bennak », a stagas Kêravel, « hag 

en deus laeret div eus hor yer hag bon diwezhan 

boutailh. » 

« — Gwir eo, mêmes Ira ! » 

« — Fidamdoustik ! » a c'hrozmolas Melear, 

« d'an diaoul ar yer ! Met va yalc'h a oa enni 

priz penn ur marc'heg ! War varc'h, paotred, ha 

bec'h dezhi I An dra bennak-se, me ' fell din her 

c'haout ! » 

Sellout n reas.ar soudarded an eil re ouzh ar 

re all. 

« — Klask ? » a hiboudjont ; « se a c'heller 

ober, met kavout... » 

« — Ret eo kavout, vu mignoned! », eme Velear-

« — Mar deo ul laer », a respontas Kêravel. 

« skafiv eo, Aotrou, hag amzer en deus bet da 

dec'hout. Mar deo ur spes... » 

« — Ha pa ve Paolig, fidamdoustik ! » 

Kuzulat a rejod. 

Kenderc'hel a rae Melear : 

« — Kit da zibran ar c'hezeg, Konan. Eclnret 

co hon nozvezh ganeomp. C'hwi, va c'homperien, 

selaouit, mar plij I Ez un da1 lavarout deoe'h 

penaos eo graet ar spes pe an hini lakaet da 

spes. » 

« — Mat-tre hoe'h eus e welet 'ta, Aotrou ? » 

« — Just a-walc'h d'e anaout. Eus e gorf, n'ou-

fen lavarout netra, nemet ez co skanvoe'h eget 

levrini Rieg. Evit e zremm, n'em eus ket he spur-

mantet o vezan ma troe kein din en ur dec'hout. 

E bennad-blev melen rodellek, avat... » 

« — Ur vaouez eo ? » 

« — Marteze. Ha sonj hoe'h eus, aotrounez, eus 

ar paotrig hon ambrougas amafi ? » 

« — O ! o ! », a grias an holl, « gwir eo 1 bler 

melen en doa. » 

{Kendalc'h p. 3) 
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ST-EQANTON 
MARV AN AO. PERSON. — Disa

dorn 18 a viz gwengolo. abred diouzh 
«r beure, c rede ar c'helou mantrus 
e St-Eganton dre ar barrez a-bezh : 
An Ao. Person a zo marv I 

En deizioù kentafi ar sizhun e oa 
bet oe'h ober tro e barrez eus an eil 
ti d'egile, d'ober da bep tiegezh e 
weladenn a bastor, ha o tegemer eus 
dorn ha kalon pep hini un testeni a 
zoujafis hag a anuoudegzh vat : rak 
beleg fur e oa, den a galon ivez. hag 
erru mat gant e dud. 

Un nebeudig e oa en em gavet diaes 
er gwener d'abardacz. Frankaet e oa 
warnafi ur pennadig gouïle... Ar marv 
koulskoure a oa ou'zh e seulioù. Ha 
d'ar sadorn heure e voe kavet marv 
war e wele, astennet evel .un-.den en 
e « chapel », e zaouarn kroaziet war 
e galon gant e chapeled... Gant Ilor 
Salver hag e Vamm vinniget c oa bet 
e sofij diwezhafi. 

Oadet e oa hepken a 55 vloaz. 
Kafivoù bras a zo bet graet dezhafi 

gant tud St-Eganton : ar barrez a-
bozh a oa.en e obidou dimetirzh 21. 
Banniel ar vro a oa ivez, douget gant 
ur soudard kozh, rak an X6. Person 
a oa bet soudard medalennet er Brezel 
Bras, gwall dizhet ha bet prizoniet. E 
yeo'hed a oa chomet gwazh eus 
kemnnt-se. 

Ouzhpenn tregont beleg diwar-dro 
a oa deut d'o obidou, on o zonoz an 
aotrounez Chalonied Thomas, person 
Owengamp, Olier, Rener skolaj Gwen
gamp, Gwegan. person Montbareil, 
Turmel, person Ar Roe'h. 

An Ao. Chaloni Thomas a ganas an 
oferenn gant an Ao. Lec'hvien, person 
Kemper oe'h ober avleler. hag ur 
beleg eus ar skolaj oe'h ober abos-
tolor. 

A-raok al <• Libéra »,• e savas Ao. 
Person GwengafiTb er gador evlt 
meulifi (e galleg. siwazh !) dirak an 
holl ar beleg sioul ha dldrbuz, ar 
pastor mat a oa bet an Ao. Jozef 
Raoul. 

Beleg fur ha Breizhad mat <• oa 
an Ao. Raoul. Ar brezhoneg a viras 
atav er gador-hrozeg; efi eo a reas 
d'ar birc'hirined dirak Ao.Ao;. Eskibien 
St-Brieg ha Gwened ar brezegenn 
vrezhonek e Pardon bras an Itron 
Varia e Gwengamp er hloaz-mafl. 

Doue ha Sent Breizh d'e zegemer 
en o Baradoz ! 

D'e ziv c'hoar glac'haret holl, hor 
gwellafi gourc'hemennou a gengafivoù 
kristen 

LOQIVI-PLOUQRAZ 
UR C'HUZULIER NEVEZ. — Ke

loù a zeu dimp ez eo bet hanvet da 
guzulier an ti-ker, e-lec'h an Ao. Per-
Marl Ansker, aet da anaon, an Ao. Per 
Reinard, labourer douar. Den a zoare 
ha den a galon, ar c'huzulier nevez 
a labouro eus e wellafi, flziafis hon 
eus, evit ma vo muioc'h-mui ar reizh-
ded hag al lealded e renerezh ar 
gumun. 

Kinnig a reomp dezhafi hor gour
c'hemennou kalonek. 

UN EURED KAER. — Ac'hanta. 
Soez Galoc'h, ha gwelet ho > poa bis
koazh kement ail ? eme d'heo'h ame
zegez Filo Traofi-an-Dour, o div o 
sevel grav Sant-Ivi, war, bouezh o 
diouc'har pevar ugent vloaz. 

Hag e gwirionez, peadra o doa da 
estlammifi tud bourch Logivi, kozh 
ha yaouank, diredet a vagadoù war ar 
vali daoust d'ar gliz da gouezhan druz 
er beurevez-se, 28 a viz gwengolo. 
Sonjit d'eoc'h ! Ur vombard hag ur 
biniou nevez a dregerno are ruioù 

ker dindan bizied mibin hag ampart-
drelst daou ezel eus K. A. V., Efflam 
Kuven eus Landerne hag Erwan Ha-
mon eus Benac'h, oe'h ambroug eus 
an ti-ker d'an iliz unan eus o migno
ned mat, Yann Le Jeune, eus Lan
derne, perukenner eus e vicher, o 
vont da eureudifi gant an dimezell 
Jermena Tredan, kcinpennerez-blev e 
Logivi. 

Araok kregin gant al lidou sakr, ur 
c'henderv d'an ozac'h yaouank, an Ao. 
Yann-Ptansez ar Gov, person Kerne
vel en eskopti Kemper, anezhafi ur 
breizhad penn-kll-ha-troad hag ur 
brezhoneger eus an dibab, a reas <!'an 
daou danvez-priecl, d'ar gèrent ha 
d'ar vignoned bodet stank en dro 
d'ezho ur gaer a brezegenn. Meulifi 
a reas kaerder ha ineurded ar briade-
lezh kristen ha relfi a rens da bep hini, 
kozh ha yaouank, dimezet pe galvet 
d'ar briadelezh, ur gentel splann ha 
nerzhus war deverfoù meur ha strizh 
ar priedoù. Ur c'henderv ail da Yann 
Le .Jeune, an Ao. Yann ar Fur, kelen-
nour o skolaj Sant-Jozeb Lanuon, a 
zlgemeras' gouestloù sakr an ' daou 
bried nevez hag a ginnigas evito an 
oferenn da dennafi warno ha war o 
ziegezh bennozh ha grasoù puilh an 
Ao. Doue a ray gantafi ur gwir diegezh 
kristen ha breizhad, ennafi dalc'hmat 
urzh, karantez lia levenez, evel ma 
tlefe bezafi c pep tiegezh a Vreizh. 

Person Logivi, an Ao. Chaloni 
Gwegan a oa laouen e dal ha seder e 
galon o welout 0 tiwan en e burroz un 
tiegezh evel-se, a dolvezo, mar plij 
gant Doue, da skouer da veur a hini. 

E-pad an oferenn, kantikou latin ha 
brezhonek eilet war an orglozig gant 
an Ao. Trcger, rener ar skol gristen 
a gasas betek an neflvoù war diwas-
kell ar c'hafl pedennou birvidik kerent 
ha mignoned. Ha ne oa ket raouiet, pell 
ac'hano, mouezh ar sakrist, Yann Ar 
Gov, na kennebeut ail mouezh an Ao. 
Alberz ar Gov, kure ar barrez, p'en 
em eilent cvlt kanafi, « Evit bevafi 
gant levenez » ha kantik sant Milion. 

Echu d'al lidou sakr, ar priedoù 
nevez, ouzh o heul holl dud an eured 
a reas.un dro a enor dre ruioù kCr 
dindan sellou hegarat un engroez ar-
vesterlcn, tra ma tistage bombard ha 
biniou ton meurdezus an « Dalc'h 
sofij . », hini drant « An diou Vreizh » 
ha meur a hini ail. 

E-pad ar pred servijet en osteleri 
vras Rousval d'ar c'houvidi, tost dn 
seizh ugent anezho, biniou ha bom
bard a reas adarre, dudi an holl. Gwir 
eo, Kuven hag Hamon a zo anezho 
mailh-soncrlen. Ha koulskoude, son 
gant ar bombard ha c'hwezbafi en ur 
sac'h-biniou n'eo ket ur c'hoari-
bugel, na tost, neketa Yann Javrc ha 
Victor ar Roe'h ? 

Nann, biskoazh u vemor den, ne oa 
bet gwelet kement ail e Logivi, nvel 
ma lavare Filo. Fiziafis hon eus avat 
e vo gwelet alies bremafi, rak gant 
dre savo Breizh nevez hon eureudoù 
u zeuio, tammig-ha-tamm da vezafi 
brcizhek rik, kaeroc'h eta evel evel-
just, ha, dre-se, dudiusoc'h d'ar spe
red ha d'ar galon. 

AN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
gant Roparz HEMON 

— IMPUIMEHIE CENTRALE DE RENNES - -
7, Rue des Francs-Bourgeois, RENNES 

l'riz : 1B real. 

B R O - O U E L O 

PEMPOULL 
UN TORFED EUZHUS. — Dlgwe-

nor da noz, da nav cur hanter, ez eas 
un den yaouank dre zladrefiv e-barzh 
ur stal-vutun war hent Kcriti-Pem-
poull, a-dal d'an templ protestant. 
Dalc'het eo ar stal-so gant ur vaouez 
lesanvet Mari-Dortez. 

An den yaouank-se a zistagas outhi 
daou daol gontell, unan a bep tu da 
wazhienn-wad bras ar goûg; neuze c 
stagas anezhi hag e lakas dezhi ur 
mlnwask en he genou, hag e c'holoas 
anezhi gant ul lifisel. 

Neuze. e krogas da laerezh butun ha 
traoù ail, ha da evafi gwin, Gwech ha 
gwech ail c roe taoliou troad d'ar 
paourkaozh plac'h, da welout hag-efi 
e oa marv; houmafi a reas evel pa 
vije marv. 

War-dro dlv eur hanter diouzh ar 
sadorn beure, ez eas kuit ar rnuntrer 
hag e skrivas war an nor : « serret 
betek ar 10 », 

Pa voc aet kuit, e c'hellas Mari-
Dortez sevel ha mont betek ti un ame
zeg, ha neuze e voe kaset d'ar c'hlinik; 
Pureafi a ray, a sofijer. 

An deiz war-lerc'h ez eas un den 
da gaout an archerien da relfi dezhe 
ur bern traoù e sofijc gantafi e oant 
het laeret gant c vevel (hag a oa aet 
kuit). Kavout a reas an archerien 
unan eus lizherioù ar paotr, ha diou-
tafi e voe gwelet. c oa e sKritur an 
hevelep hini gant hini an dorn en doa 
skrivet <• serret betek ar 16 ». E bol-
tred a voe diskouezet ivez da Vari-
Dortez, a anavezas anezhafi evel hini 
he rnuntrer. Hemafi a voe paket e 
Plounez, pa oa o vont kuit. 

Anzav a reas e dorfed. Abaoe pell 
ne veve nemet diwar l'aérons). Pa 
zeuas da resteurel an traoù laeret e-ti 
Mari-Dortez, e voe hante'r-Iazliet gant 
an dud. 

Kredifi a reer eo genidik eus Dijon. 

3 1 3 1 

AR PAKADOU 
év i ta i labourerion 

en A lamagn 

En ur c'helou kaset d'al laboure-
lion en Alamagn e tegas da sofij ar 
o'hannadur a-berzh ar Stad C'hall ar 
c'hemenadurioù - mafi diwar - henn an 
doare da aozafl ar pakadou : 

1) Kement ha ma c'heller, ehoni 
hep ober pakadou ouzhpenn 15 kg. 

2) Kempenn ar pakadur evil mi
rout ouzh pep gwastadur e-pad ar 
veaj. 

:i) Skrivafi adres an degemerer en 
un doare aes-tre da lenn, e lizheren
noù bras moulerezh ma c'heller. Mat 
eo adskrlvafi adres an degemerer e 
diabarzh ar pakad, c penn kentafi roll 
an traoù a zo e-barzh. 

4) Arabat lakaat. er pakadou clan-
vczioù kollidik pc danvezioù a zo di
fennet o lakaat da vont en Alamagn. 

Diwar-benn art dra-se e tegaser da 
sofij ez eo difennet-grofls kas alkool, 
danvezioù apotikerel ha papcr-lizhlri. 
N'heller kas soavon ha dauvrzioù-
purafi nemet nebeut anezho e ve. ne
beutoe'h eget al lodenn ordinal. 

Ar c'hannadur a-berzh ai' Stad C'hall 
a ro d'al labourerion an ali da ziskouez 
da renerezh o c'hamp an adres a fell 
dezho relfi d'o familh. ma vo gellet 
he gwiriafi. 

LANDERNE 
TROUZ E LANDERNE. — Lander-

neiz a glemm; ne vez ket gwerzhet 
kig dezho mui evit o zlkejoù, abaoe 
meur a sadorn. Setu porak en deus 
plljct dezho ar pezh o deus gwelet 
e ker, disadorn, 2 a viz here. 

Goloet e oa ar mogoriofi gant 
enskrivadurioù isklz. Ur ger, unan 
hepken : Kig I a weled skrlvct. dre-
holl. 

N'eo ket het pell an dud o kom
pren potra dalveze ar ger-se, ha perak 
e oa-bet skrivet. Prefed an Departa
mant-e-unan, deut da Landerne, an 
dclz-se, evlt ur hanvez da gefiver 
gouel ar c'hezeg, gant kig ouzh taol, 
evel just, a gomprenas Ivez. 

iiiiifliiiiaiiiiiiiiiiiriiiniiii 

•KAER 
OFERENN NEVEZ. — D'ar sul ken

tafi a viz Gwengolo, he deus bet bor 
iparrez an eurvad da gaout un ofe
renn nevez, hini an Tad Chapel, 
jesulst, mab d'an Doktor Chapel. 

Ouzhpenn evlt tric'hwec'h bloaz a 
zo tremenet abaoe m'oa bet lavaret 
an oferenn nevez diwezan t... 

Kaer e voc lidet ar gooiel, kaer t 
oa un oferenn, kaer ar c'hantlkoù 
brezhonek, dreist-holl, an hini savet, 
cvlt an oferenn où evez, gant eontr ar 
beleg nevez, an Ao. Gwilhou, bet 
•person e Penn-Mnrc'h ; ha kaer he 
e'hwek ivez ar brezegenn, graet deomp 
en ur brezhoneg bev, tost tre du 
zoaro dlstagafi ar brezhoneg e Skaer. 
gant ar chaloni Fave, uluzennev-bras 
Y.K.A.M. Penn-ar-Bed. : )', 

•Di spi eua fi a reas deomp an Ao. 
Fave pegen tenn, met ivez pegen kaer 
ha talvoudus eo buhez ar beleg. 

iitaiiiiniiuaiiii 

R I E F F E L 
(Keii,dalc'h ar baj. 1) 

snvet er bloaz triwec'h-kant-tri-hn-
tregont. an tiegezh-skol am eus la
varet deoe'h. Diwezhatoc'h, evit 
pouezan muioe'h war ar giziou mat 
da skignan tro-war-dro, e vodas en 
e gichen paotred desketoe'h, ini-
bion ar e'hounideion ampart, bet 
er skol meur a vloaz, evit rein 
dezho un dezkadurezh klok war 
ar c'hounidigezh, dre al labour 
pemdeziek hng ar studi war un 
c'hounidigezh, dre al labour p*m-
deziek hag ar studi war un dro : 
savet e oa skol-uhel Grandjouan, 
ar mêmes skol hag a zo bet chen
chet a lec'h, goude marv Rieffel, 
ha lakaet e Roazhon dindnn anv 
Skol Vroadel labour-douar Roa
zhon. 

UNVANIEZH A RA 
NERZH 

Ouzhpénn-se, evit aesaat ar sko
l i o u da vont en-dro, evit en cm 
harpan ur muian ma c'helle war 
ar e'hounideion a Vreizh, e klaskns 
o bodan dre ur gompagnunezh 
k'dan ha krenv, a voe.anvet « Asso
ciation Bretonne ». Evlt gwir, ne 
c'hellas ket dastum arc'hant a-
walc'h diganto evit paenfi nr mi
zoù a oa ret d'ar skol; dre skoazell 
ar gouarnamant c c'hellas kender
c'hel ganti, hag an « Association 
Bretonne » a labouras muioc'h-mui 
wnr ar ouiziegezh hag an istor. 
Kurius co evelato lenn, er skridou 
lez.'t gant RietTel war c lerc'h, 
dindan anv « Agriculture dans 
l'Ouest » pegen talvoudus co diu-
zezan krefiv pep rannvro hag una-
nin nr goueriaded kenetrezo, evel 
ma 'z eo b.'t graet nevez ' zo gant 
ar sindikadou; penaos c komprene, 
ivez, talvoudegezh an arc'hant evit 
ar gounideg, a zo ur seurt marc 'hi-
dour en deus da gontafi e wen-
neion ha da zii'rc'hel e genwerzh. 

Meur a gentel hon eus c'hoazh, 
hiziv un deiz, da zeskin digant 
Rieffel, rak niverus eo chomet an 
dud, e kèr lia war ar maez zoken, 
n'o deus kot c'hoazh komprenet 
mat an traoù-man. 

Oe'h en eni glevout evel ma rens 

gant an holl, bras hn bihan, eus 
pep korn a Vretzh, e reas diski-
bion, ha dilun kentan em eus sofij 
komz ouzhoc'h eus unan an?zho, 
un den a Vreizh-lzel, Théophile de 
Pompery. 

(Prezegenn graet e Roazhon-Breizh, 
d'an 11 a viz Here 1943.) 

Distaol war ar 
mizoù-kas p a k a d o u 

Digant « Burcv al Labourerien 
C'hall en Alamagn » hon eus bet ar 
c'heloù-mafi : 

O vezafi ma vezo •paeet hiviziken 
un hanter eus mizoù-kas ar pakadou 
kaset d'an dud aet da labourât en 
Alamagn, gant gouarnamant Bro -
C'hall, — ha se adalek an deiz ken
tafi a viz Here, — ne vo mui da 
baeaiï en ti-post pe er gar nemet : 

9 lur evlt ur pakad dezhafi nebcu
toc'h eget 1 kg pouez, 
121. evit ur pakad être 1 kg ha 3 kg. 
141. - - — 3 kg ha 5 kg. 
27 1. — — 6 kg ha 10 kg. 
391. ~ — 10 kg ha 15 kg. 

Arabat ankounac'haat lakaat cr pa
kad ur roll eus an traoù a zo bet 
lakaet e-barzh I 

Tud vrudet Breizh 
Skrivafi u ra deomp ur plac'h 

yaouank eus Bro-Ouelo : 
"i Gant evezh em eme lennet ho pen

nadou diwar-benn « Tud vrudet 
Breizh ». Gwelet em eus n'en doa 
korn-bro Lanvolon den brudet ebet. 
Ha ne sofij ket deoe'h e vefe mat hen 
lakaat dindan baeroniezh an Ao. 'i> 
Abad Eujen Herry, barzh Koatmin, 
ganet e Trevereg ? » 

Nevez voulut 

G E R I A D U R 

B R E Z H O N E K 

G A L L E K 

ROPARZ HEMON 

(Kendalc'h ar baj. 2) 

« — r - Ha sonj hoc'h eus ivez pegen bras oa e 
c'hoant da hanter-kant skoed Naoned ? » 

« — Ya ! ya ! » 
« — Hennezh eo,' va faotred. Deoe'h d'e ga

vout. » 
Trouz a savas souden er-maez. 
« — Tapit krog ennan », a grie Konan, Meri, 

Kêrvoz hag ar waregerien ail. 
Hag e redent war-lerc'h un den o tec'hout 

herrek-souezhus. 
« — Tapit krog ennan ! » 
« — Va Aotrou mat », a lavare an den kaezh 

dianalet dija, ho pet truez ouzhin. Bez' .e teuen 
da gomz gant ho mestr, ar marc'heg Melear. » 

« — E-kreiz an noz ? Diwall, Konan ! Meri, 
lamm dirazan ! Hen enkan a raimp er c'horn-se ! » 

Edo Melear hag e c'hoal'eien e toull ar pre
nester. 

« — O ! va Aotrounez vat ! o ! », a grie an 
tec'hiad skuizh-divi. 

« — Aotrou », eme Fontebro, « me ' gred din 
e roio deoe'h ar paotr onest-se keleier eus hor 
yalc'h. » j . 

« — N'her gwallgasit ket !, » a c'hourc'hemen-
nas Melear d'ar waregerien. 

Ouzh son ar vouezh-se e chômas an tec'hiad 
a-sav. 

« — Trugarez, va Aotrou ker ! ». emezan, 
« Doue r' ho pennigo ! » 

« — Degasit-hen amaîï ! » 
Ur vunutenn goude, e vounte ar waregerien ar 

paotr er sal. 
Evit gwir, n'helle ket hcman, nag a bell, nag 

a dost, bezan kemeret evit an hini bet taolennet 
gant Melear. Slummet-fall lia divalav-kenaii e oa, 
pep blevenn war e benn ker reut ha dent ur 
skrivell. 

« —• Aotrou », eme Veri, « tapet hon eus al 
labous hakr-se p'edo oe'h en cm ruzan er-maez 
eus ar porzh. » 

« — Petra e teues d'ober er porzh ? » a c'hou
lennas Melear, oe'h azezafi adarre en c gador-
vrec'h. 

« — Bez' e teuen da gomz ganeoe'h, va Aotrou 
mat. » 

« — Pehini eo da anv ? » 
« — Visant Gefez, sujed féal d'an dug Fransez 

hag an hini disteran eus ho servijerien, Aotrou. » 

IX 
Mestr Gelez an hini oa, evit gwir, an enorus 

n vestr Gefez, ar c'hlasker - bara - marc'hadour -
kloareg-norman, danvez-pried Simonaig koant, ke-
vezei* Ynnnig, mestr Visant Gefez gant e javedoù 
ledan. e dal strizh, e zivrec'h div c'hourhedad 
liirder dezho. 

Ha, souezlrus eo, ur wirionez a lavare mestr 
Gefez : bez' e oa deut er c'hustcll a-ratozh-kaer 
evil komz ouzh ar marc'heg Meletir. 

E-pad pellamzer e sellas ar marc'heg outan gant 
evezh. 

« — Va mignoned », emezan goude, « diaes e 
ve kavout un ancval divajavoc'h eget an ampurfal-
man. » 

A galon laouen c c'hoarzhas an holl. 
« — Met, c'hwi ' oar », a gendalc'has Melear ; 

« pa zihuner evel-se a-daol-trumm, e vezer atav 
trellct daoulagad an-unttu. ha morzet ar spered. 
Marteze e oan mezevennet, va mignoned, marteze 
em eus gwelet blev kaer melen e-lec'h ar reun 
hoe'h-gouez-se, hag un dnrgreiz mistr e-lec'h ar 
c'horf-se frammet-fall... 

Gant e holl izili e krene Gefez. 
(Da qciulerc'hel.) 



A A O N E D 
dindon ar bombez hag en tan-gwall 

M r An Naoned, e-UI Palez ar « Bourse » (Kl. f O.-E. » 

Dismantrou, dismantrou 
dre holl 

Kuitaet ganin J. T. — rak gal
vet e oa gant e labour-klanvdiour 
— e pennadis hent plasennig Ti-
«n-Eskemm, pe < La Bourse ». 
da gaout keloù eus G. Ar M., ur 
c'heneil mat din ivez, o terc'hel 
eno ur stal-levrioù. Ne voen ket erru 
dioustu. Raie, war blasennig De
lorme, n'ouien mui war be du 
skeifi. Stanket straed ar C'halvar, 
stanket straed Copernic, ha, pel
loc'h, du-se, straed Racine : gant 
turumelladoù mein, koadaj, bouar-
naj, pezh a oa oe'h ober tiez, ne
vez a oa ; gant toulloù-kurun leun 
a zour, kleuziet gant an torpilhez. 
Dibab a ris, da ziskcnn, ar straed 
Franklin, rak deut e oa sofij 
trumm din e oan bet soudard gant 
F. P., perc 'henn ar sinema * Olym
pia >. Straed am eus lavaret ; un 
euzhus a vaen-gleuz skosellek ha 
krenegellek a vefe reishoe'h. Hep 
re derrifi va divesker, koulskoude, 
e tapis ar fllmskeudenndi. Ur 
c'haer ha faro a savadur e oa 
anezhafi a-raok an darvoud. N'oa 
ket bet tizhet, hervez a welen, ne
met toull-didoullet an talbenn ane
zhafi gant tammigoù houarn, evel 
un dremm gant ar vrec'h zu. War 
ar burev, avat, e oa chomet dibis-
tik tri bikol lamp gwenn evit an 
tredan !... 

Siwazh ! dirak ne oa ket hefivel. 
Kouezhet e oa an tiez en o foui! 
war hed ugent metr bennak. Ha 
setu ar mantrusaû tra : edod gant 
un abadenn sinema, pa sonas d'an 
evezh. Goullonderct ar sinema gant 
an holl, evel m'eo al lezenn, ha 
chomet an dud. evel boaz, da c'hor
toz war ar straed pe c staliou 
amezek ar pastezer, al lévrier, ar 
burev-butun, hag all. Ha tarzhet 
a r bombez, ha diskaret an tiez, ha 
pulluc'het an dud... 

Plasenn Graslin. Dizroug ar 
c'hoariva, hervez an diavaezh. 
Dizalbadet an diabarzh, avat. 
Freuzet, avat, ar sinema Katorza, 
a r cTiafedioù ker brudet ha re 
plasenn ar Roue, er penn all d'ar 
straed Crebillon, freuz-difreuz hi 
ivez. Edo a-zevri pomperion Ste-
Pazanne — a dre-holl eo deredet 
pomperion, archerion, si'kourerion 
a bep seurt da reifi an dorn da 
Naonediz — o peurechuifi lazan 
an tan-gwall cn ur mell ti uhel. 
Difenn a oa tostuat. rak kinnig a 
rae an talbenn dont d'an traon. 

Straed J.-J.-Rousseau. Bepred an 
heve lep taolenn griz. Freuz c strae
dou Suffren ha Santcuil, ma 'z is 
e-biou dezho. Freuz c straed Der
venn Aron. Eno ivez am boa ur 
c'hamalad da welout : F. P. ar 
skrivagnèr ken ampart .war ar 
brezhoneg. Siouazh ! ne dal veze 
ami e di u r penn pourenn brein. 
Ha sko e kichen e di n'oa mut 
nemet ur bern mein eus sk«l ar 
Tugale. Hefivel evit « Ar Yar er 
Pod » (La Poule au Pot), an ti-
debrifi naonedat ker brudet. Gwe
let e oa bet F. P., avat, ar min-
tinvez-se, end-eeun, ha yac'h, war 
a .voe lavaret din gant dilojerion. 
Kak en «m zastumet en doa er 
c'hav. Mat an traou, neuze ! 

A-hed Kae or Foz 
En e sav a oa ivez, war blasenn 

Ti-an-Eskemru, stal-levrioù G. Ar 
M. nemet skarzbet, ha dallet ar 

prenistr i bras gant plenk gwenn. 
Dibres, diwar neuze, pa ne ga

ven den a anaoudegezh, ez is a 
zoug va c'hamm penn-da-benn 
gant kae ar Foz. 

N'eus ket u r Breizhad, e Breizh, 
ha ne vefe ket aet, ur wech en 
e vuhez, e-biou d a Gae ar Foz. 
Penaos ho lakaat da welout an 
daolenn, nemet dre lavarout 
deoe'h ez eus demdost un ti war 
bevar taolet en traoiï pe dan-
gwallet ?... Zoken liez merc'hed ar 
joa, e banelloù an « Tri Marto
lod 1 ». Er savadurioù manet en 
o sav, e oa preder bras war an 
dud o tilojafi, ha difre ganto. 

Ha gwir an dra : labour ebet, 
kenwerz ebet ne ya en-dro e kreiz 
kêr, nemet an dilojadeg. Ne c'hou
lenn an dud nemet un d r a : te
c'hout, tec'hout ar buanafi, te
c'hout ar pellan ar gwellan. Gant 

TRAOÙ GWELET 
GANT YOUENN 
e oa bet din n'oa ket a zroug eno. 

Ma oa bet brav an derc'hent, 
hiziv eo an amzer gwashoe'h eget 
moret. Lugacbenn a ra, a droio 
hep dale .da c'hlav. Ha pa zeu ar 
glav en Naoned, diouzh ar mer-
vent, gant a r . s t ê r Loar, n'eo ket 
ober van a ra da deurel. Ha teu
rel a ray, e-pad an deiz-Doue. 
Lazhet gantafi ar boultrenn wenn; 
nemet pebezh fankigell war ar 
straedou ! 

Ur pikol toull-bomb, war bla
senn Loeiz XVI, nepell diouzh ao 
Iliz-Veur, m'emafi tefizor dispar 
bez an Dug Fransez II, tad Anna 
Vreizh, ar bez bet savet gant Mi
kael Kolomb, a Gastell-Paol. Droug 
all ebet en Iliz-Veur, a drugarez 
Doue, nemet gwer drailhet. 

Dizroug ivez straed Verdun ; 
nemet sarret, prennet an holl va-
gazinoù, evel d'un devez sul, ha 
didud evel ur vered. Biskoazh 
n'am oa gwelet an Naoned ken 
goullo. 

Ur weladenn all am oa da ober 
e-kichen an Ti-Kêr. Eno en em 
gavis en ur vaen-gleuziad tiez di -
sac'het... 

Ne dalvcze ket klask labourât, 
na gwelout den. 

Skeifi a ris neuze en-dro war-
du kreiz-kêr. Siouazh 1 P'etra la
varout amafi nemet uzafi teod ha 
kaout kaoz h i r diwar-benn a r mê
mes tristidigezh ? Setu stal-gen
werzh l>ecrê, ourgoullh Naonediz, 

brasafi stal-genwerzh, a-dra-sur, a 

DREZEN 
kaez mac'hagnet. Peoc'h d'e ene 
hag enor dezhafi I Mantrusoc'h, a 
dra sur, eo bet marv an dud reu-
zeudik, a zo kouezhet, t ro-dro d'ar 
ç'hlnfivdi, torpilhennoù war an 
toulloù-douar, an « Abris », m'e
dont aet da skoachafi e-barzh t 

N'eman ket em sofij sevel roll 
an holl dismantrou a zo bet gwe
let ganin. Setu, koulskoude, cn tu-
all du Bont-Pirmll, San t - Jakez , 
hospital ar R? Sod. Ac'hanta I De
zhan, kennebeut, n'eus ket bet a 
zoujafis. Dras'tet eo bet evel ar re 
all. ' 

War ar maez zoken 
Ha, setu, a - z e h o u da hent 

Klison, doniani H. C;,. paotr al 
legumaj, va c'hamarad soudard, 
paotr laouen, mar deus, N'eo ket 
bet ret din mont betek an ti evit 
kompren. Ur pikol pufis er park, 
pemp metr bennak eus tal an tl. 
Diframmet an hanter eus an 
doenn ! Hag e liorzh vras, — al 
llorzhoù-se, kempennet ha goune
zet ken aketus gant leguma^erion 
tro-droioù ar c'hêrioù — toull-
didoullet, evel a-ratozh-kaer. 

— N'eo bet gloazet den ebet, 
eme din H. C. goude ar gourc'he
mennoù kentafi. Pebezh distruj, 
avat I Ha c'hoazh, me, n'am eus 
ket re da glemm. (Peur e vo klem-
met, neuz* ?...) En-dro da Sèvres, 
avat, eo bet gwastet ha drastet holl 
barkeier al legumajerion all. 

ne gollai ket nemeur a amzer da 
c'houlenn diganin doareou all, 
gant ar vali a oa warnafi da re
dek d'e labour. 

Ar moc'h, ya ! rak n'eo bet 
doujet netra ganto. M'o deus dis
trujet ar C'hlanvdi hag Hospital 
ar Re Sod, hug iliz vras Sant-
Ni'kolaz, ha tulbenn iliz Santez-
Anna ar Vretoned, hag iliz an Ta
doù Jezuistcd, ha kouent ar c Vi
sitation » ; distrujet o deut ivez 
an iliz protestant, n 'oar den pet 
ti-skol, ha « klinikoù » n'oar de» 
pet medisin. E-touez meur a sa
vadur talvoudus oll, distrujet • 
deus ivez Mirdi Ti-an-Holenn, ar 
« Musée des Salorges >-se, nenet 
gant Bernard Roy, hag a oa bet 
dastumet ennafi cilvorioù eus am
zer kenwerzh meur n/n Naoned, 
er XVII™ ha XVIII"' kantved : 
plantourion sukr ha kafe, mar-
c'hadourio'n morianed — koad du 
— rederion vor, h. a... 

Pfizh a ehom 

•us ar 

^MM Chl<invdï-Brai 

Kl. f OiiSHt-KulaIr i 

karr bihan, pe garr bras, mes 
mont diouzh An Naoned !... 

Difenn e oa mont pelloc'h eget 
ar Pont-Treizher Bras, rak tanioù-
gwall a rae atav o reuz « Santez-
Anna-ar-Vretoned hag e Chante-
nay, ouzhpenn ma oa bras soue
zhus du-se ar bombezennou cho
met hep tarzhan. 

Ha neuze, treifi a rae an eur. 
O chom. e oa unan eus va".icfho<â-
rezed du-hont war hent Paris, ér 
penn all d 'an Naoned. N'oa tram-
karr ebet da >vont di. Rak n'oa, 
.eveljust, na tredan, nag aezenn-
devifi, na pellgomzer, na dour zo
ken e kêr. Troc'het e oa bet ar 
c'hanQUc'heQloù. Hent a ris war 
droad ; n'am eus ket lavaret hep 
gwelout toulloù-torpilhez ha tiez 
disac'het, hed-ha-hed va hent : 
du-hont, war an dorn dehou, en 
enez Feydeau, enezig hotilli kran 
marc'hadourion ha paramantou-
rion veur an XVIII"' kantved; e 
leurenn-gêr istorel a r Bouffay, lec'h 
a voe krouget ar ministr b ras Per 
Landais, ha dibennet IPontkalleg 
hag an dijentiled all ; el lise Cle
menceau ; e liorzh-kêr zoken, ar 
c'haer a « Jardin des Plantes » — 
dall eo ar bombez, pa gasont da 
get ar plant, al loened, ar sava
durioù, koulz hag a r gristenion ! 
— ha betek war straed ar jeneral-
Buat, pe straed Baris... 

M e u r z h 2 8 Gwengolo 

Abredik eus ar mintin e oan en
dro e kêr. Ur c'hefridi am oa da 
ober e straed Verdun, ha lavaret 

c'helle bezafi kavet e Breizh a-
bezh. N'eus mui anezhi nemet ur 
bern houarnaj treut ha gwariet-
diwariet. Ne chom eno netra ne
met tin tamm simant bennak hag 
un houarnaj. Ha, tro-dro, an tiez 
kaer, ar magazinoù-se, seurt ne 
veze ket kavet e,Paris, an tiez lor
c'hus, lan-gwallet, disac'het, holl. 
Ken c skrij,,unan gant ar sebez... 
hag ar-gounnar . , y • 

E darn anezho, emafi o peurlcs-
kiifi treustoù, arrebeuri, irjolladoù 
paperiou ha dielloù, ha me oar-
me ? seul-druezekoc'h ma harz àr 
glav ouzh ar moged da sevel reizh. 

Ar C'hlanvdi Bras 
Va.menoz (a ris neuze mont da 

weladennifi, du-hont pell, war hent 
Mlison, ul Jegumajer a oan bet 
soudard gantafi. Du-hont, c vin, 
war ar maez, O. kontan doareou 
hor brezelig — rak n'oa bet hor 
brezel-ni nemet ur c'hrak-brezel, 
ur c'hoariell, — e tisonjimp heug 
an Naoned. 

Aet on e-biou da Glanv-Di Bras 
an Naoned. ;Freuzet. Freuzet, un 
euzh. Chomet eo sonn en c blas, 
evel ur goûperezh, ar skritell : 
Stlence t Hôpital t (Peoc'h t Klatlv-
,di A..). Gwasket eo bet va c'halon, 
en ur dremen, rak eno eo marvet 
en e 'labour, evel an den kalonek 
ma oa, u r '" c'hamarad din, ur 
Breizhad màt ha sart, Per Riou, 
a Gemper, surjian er C'hlanvdi. 
Lazhet gant ar bombez, a 16 
Wéngolo, e-kreiz oberatafi ur paour 

Distrujadeg a t a v 
Mont eus un tu, mont eus un 

tu all, ne weled niemet an dis-
mantr, an tan-gwall, ar rivin. N'eo 
ket evit bezafi kredet, ma n'or ket 
aet da welout. 

Gwelet am eus c'hoazh tro -
droioù ar « Gane de l'Etat » ha 
Tachenn-Veurzh (pe Champ de 
Mars); aet on betek Chantenay — 
amzer am oa, pa ne gaven den 
er gêr, evit va labour — n'am eus 
gwelet nemet freuz ha reuz. Tan-
gwallet pizh-rac'h holl vagazinoù-
meur ar Gambr-a-Gcnwerzb !.. 

En em gavet on, ur wech ben
nak, gant mab ur c'hamarad din, 
R. V., ur c'hrennard a seitek bloaz. 
Hep na « salud ! » na « deiz 
mat ! » 

— Ar moc'h ! », emezafi. NVo 
ket ret lavarout da biv e kase e 
villigadenn. Dek devez a oa m'edo 
gant ur stroliad yaouankizou all 
o diutredifi du-mafi du-hont, lec'h 
e vezent kaset gant o mistri ; ha 

1 .687 d e n lazhet 
Setu petra 'm eus-me gwelet gant 

va daoulagad, ha meur a dra 
ouzhpenn, n'on ket evit displegan 
amafi, rak n'am befe ket hanter 
eus ar gazetenn en he fezh. i 

Savet am eus meur a gontadenn, 
ha kemeret plijadur, a -wechoù , 
o livafi, gant livioù spontus, dar
voudoù krouet gant va faltazi. Pel), 
avat, on «nomet eus ar wirionez 
am eus gwelet gant va daoulagad... 
Ha, koulskoude, gwelet am oa clija 
bombezadegoù Brest ha n» An 
Oriant... Peurwashoc'h eo bet ar 
reuz en Naoned. 

Pezh n'am eus ket gwelet, avat, 
— d re ma oa bet graet ganto, 
a-benn neuze o c'hefridi milliget 
— eo an tanioù-gwall, a voe pul
luc'het ganto kantoù ha kantoù a 
diez, e-pad deveziou ha nozvezloù 
spouronnus. 

Pezh n 'am eus ket gwelet e* 
an teir bombezadeg : teir gor-
ventennad tan ha dir, o tarzhafi 
trumm hag o tevel ker trumm all : 
ne chômas ket an nijerion a-us 
da gêr, ouzhpenn dek munut bep 
tro ; amzer diskargafi !... 

Ar pezh n'am eus ket gwelet eo 
an dud lazhet, pe vac'hagnet, pe 
aet diskiant, dre vilieroù, • ke
ment korn eus kèr. 

An dud gloazet ?... N'or ket bet 
evit ober ar gont anezho. Milieroù.. 

An dud lazhet ?... Kennebeut. 
War ar pezh a zo bet lavaret din 
gant un den-e-karg — rak ne fell 
din lakaat cm danevell nemet ar 
pezh am eus-me gwelet gant va 
daoulagad, pe klevet digant un den 
barrek — an dud lazhet a oa 
anezho 1.697. N'oa ket a geloù eus 
kalz Naonediz ail. Marteze int re-
det kuit, hep sofijal skrivafi; mar
teze, ivez, s iouazh! emafi o.c 'hor-
foù paour brevet, muturniet ha 
laosket, o c'hortoz an douaridi-
gezh gristen dindan atredoù an 
tiez disac'het. Hag eus ar rcuzeu-
dion-se, kollet ar roud anezho, ez 
eus ur mil bennak. 

h a k a n t mil d e n 
w a r an hentou 

Ha da befra en deus servijet al 
lazhadeg-séV hag an distrujadeg-se? 

< Ar brezel eo ! » a gavo unan 
bennak an tu da lavarout, mar
teze. Un ali u roin du hennezh. 
Arabat dezhafi mont gant or fra-
zennig-se, hag ar pezh u zo ku
zhet dindon, d'he zistagafi dirak 
Naonediz. Rak, abalamour d'ar 
brezel-se — nann ! abalamour da 
nijerion an U. S .A . — ouzhpenn 
kant mil den, kollet ganto o zi, 
o zud,' o labour, o deus ranke t 
divroifi ha mont d'an harlu. 

Brezi?l?..."Nonn ! Un torfed skri
jus. 

Setu mil bloaz, pa zeuas or VI-
kinged, anvet ivez an Northmen, 
da dangwallafi ha da zismantraft 
kôr an Naoned, ne fougeent ket • 
teuent d'hor savefcein, d'ober vad 
deomp. 

Er bloavez 1043, n'eo ket dre 
vor e teuer deomp ; dre an oabl, 
ne lavaran ket. Hag ar re a daol 
warnomp kurun o bombez a-dreuz 
hag a-hed, a embann int mignoned 
deomp. 

Va Doue, va diwallit diouzh va 
mignoned ! 
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SKRIVEREZH HA M I R I R I I H 
G. BERTHOU, 72, Str. Oberthiir, 
Roazhon (K.R.P. 492-88, Roazhon) 

K A Z E T E N N S I Z H U N I E K 
N'ANKOUNAC'HAIT KET kas 

C'HWEC'H REAL t lmbroû pap 
gwach ma fal l deoe'h kamman 
ho ehomlao'h. 

NEVEZ EMBANNET 
• tl Skrldoù Bre /zh 

EN UR RAMBREAL 
gant Y*. V. Kerwerc'fiaz 

Kentafi romant ar rummad 
" SKRIJ HA KEVRIN " 

(romantoù - polit) 

Ur gounîdcg a Y reizh Izel 

POMPERY 
gant AR CHOUER KOZH 

Teofll de Pompery en deus labou-
re t a-hed e vuhez evit gwellaat al 
labour-douar e Breizh-lzel hervez 
an doareou nevez skignet gant 
Rieffel (Grandjouan) ; ouzhpenn-se 
en deus bet ar skiant — dibaot ma 
vez kavet ar skiant-se e-touez ar 
Vrezhoned desket — da gompren 
pegen talvoudus eo ar brezhoneg 
evit-se. 

Skrivet en deus, tost da gant 
vloaz ' zo, ul levr, brezhoneg ha 
galleg kenver-ha-kefiver, anvet : 
Kel enno ù war labour an douar, 
moulet e Brest er bloaz triwec'h 
kant unan hag hanter-kant. Ken
derc'hel a reas pell amzer da skri
van, e brezhoneg, war al labour-
douar, pennadou berroe'h emban
net evit ar muian war Almanak 
Leon ha Kernev. Hogen n'eo ket 
d r e c skridou hepken en deus 
tabouret evit Breizh : al levriou hag 
ar pennadou skrivet gantan ne dint 
nemet frouezh ur vuhez a labour 
•war ar maez, tremenet e-touez ar 
gouerion, gant un den a anaveze 
pep doare-ober kenkoulz hag an 
dud; un den barrek e oa a-dra-sur : 
troioù-micher al labour-douar a zo 
displeget dre ar munut en e levr; 
ha kement-se en ur brezhoneg drant 
ha bev, ma 'z eo ur blijadur, ha, 
ma kredfec'h, ouzh e lenn, klevout 
an Aotrou mat o komz gant c 
aniezeion. Setu petra a blij din ar 
muian : ar garantez virvidik a 
santer en e galon evit koueriaded 
e vro. a zo evitan kenseurted, mi
gnoned, kamaladed : anat eo dre 
gomzou kentan e levrig : « Deoc'h-
hu. emezan, deoe'h-hu eo, va ame-
zeion eus parrez Rosnoen, deoe'h-
hu, tieion eus tro ar Faou, e 
oucstlan al levr-man. Evit gwir, 
pegement a anaoudegezh-vat ne 
dlean ket deoe'h evit al levenez a 
bep mare hoc'h eus roet din-me. en 
ur heuliaii, gant kement a skiant 
hag a fouge, ar c'helennoù a roomp 

Un archeskob 
o teskin brezhoneg ! 

Lavarout a raed, n'eus ket pell, e 
*a bet desket hor yezh, er c'hantved 
diwezhan, yant unan eus eskibien 
Sant-Brieg ha Landreger, hag en ge-
nidik eus Lyon, an. Ao. David. 

X'eo ket bet e-unan o teskin bre
zhoneg; hag e c'hellfed rein anvioù 
kalz re ail evel Charlez Bro-C'hall 
pe... Meven Mordiern o deus graet 
kemend ail en amzer-vreman pc en 
amzer-dremenet. Kavet e vez evel-se 
tiallaoued o heuliaii evit mat kente
liou brezhonek e Lanuon, Kemper, 
Gwaien hag ail, hep ankounac'haat 
ar re a zesk e Paris. 

War hon eus klevet, an Ao. 'n eskob 
David ne vo ket e-unan e-touez an 
eskibien o devo desket ar brezhoneg. 
An Ao. Roques, arc'heskob Roazhon, 
a zo gantan ivez en e vurev .ur bern 
levriou brezhonek, c'hoant gantafi des
kin hor yezh. Hag e raio, dtmget ma 
'z eo d'ar yezhoù rannvroel hag en 
un den eus ar Brovans. Kentan ger 
en deus desket e brezhoneg, a lavare 
deomp nr mignon, n'eus ket pell, eo 
ar ger Brug henvel ouzh ar ger pro-
vaiisek bruc (galianeg bruso pe wroi-
ka. kembraeg grug, iwerzhoneg froceh, 
gresianeg ewreika, ereikù... an holl o 
tont eus ar mêmes gwrizienn indez-
europek). 

Spi hon eus e teuio a-benn eus e 
labour hag hor bo ar btijadur. da 
glevout anezhan hep dale oe'h ober 
ur brezegenn vrezhonek en unan eus 
hor pardoniou bras evel Ar Folgoad 
pe... e Keranna evit pardon santez 
Anna. Meuleudi dezhan evit bezan 
kroget gant studi l-or yezh .' 

NOG KERNOA. 

deoe'h, dre labour ha dre gomz, 
meur a vloavezh ' zo. Degemeret 
hoc'h eus ar binvioù nevez, dilezet 
hoc'h eus ar c'hiz kozh, a oac'h 
boazet da heulian a-bell ' zo, evit 
ober un doare labour skiantusoe'h, 
a vihana ho poan en ur greskin 
pinvidigezh an douar. Koulskoude, 
bez' ez eus tud, ha na c'hellont ket 
anavezout ac'hanoc'h, peogwir n'o 
deus ket anezho bevet en ho touez, 
ha ganto ez oe'h tamallet d'en em 
blijout en diskiantegezh ha da ve
zan disent grons ouzh ar c'helen
noù a sell ouzh a gement gwelli-
digezh. Kenderc'hel a reot da rein 
evit gaou ar gwall damallon-hont, 
en ur wellaat atav al labour, ha da 
rein kelennoù talvoudus da dieion 
ar c'harterioù ail; ha ne zaleint ket 
d'ho heulian war an hent mat a 
ziskouezit dezho. » 

Ha ne c'hellfed ket hel lavarout 
ivez eus kouerion Breizh e-kenver 
meur a gouer ail ? 

Bevafi a rae Teofll de Pompery 
e Bro-Gernev, e maner ar Park, 
parrez Rosnoen. e-kichen ar Faou, 
asambles gant daou vreur dezhan : 
unan a oa maer ar Faou; egile, hag 
a yae alies da Baris, a oa ur skri
vagner gouiziek-kenan. 

Teofll, diouzh e du, a oa Pre
zidant ar C'homis er Faou. Anaout 
a rae skridou ar e'hounideion wel-
lan eus e amzer : Gasparin, Mathieu 
de Dombnsle, Rieffel, ha Bujault, 
e u s Melle ( D i e u x - S è v r e s ) , an hini a 
ouie displegan gwirionczioù ar 
vicher e berr gomzou, henvel ouzh 
krennlavarioù, aes da gompren, hag 
a zo bet lakaet gant Pompery da 
bep pennad eus e levr. 

(Kendalc'h paj. 2.) 

BREZEL AR POST 
Brezel ar post a yl" en-dfo swa-

ahoo'h eget biskoazh. S-touez àr vl-
gnoned a gas o goloioù-llzher d'ar 
Framm ez eus moarvat ur re bennak 
a garfe kas muioo'h, met an dud a 
skriv dezho, a lavaront, ne ouzont 

^ ket lakaat ar ehomlao'h • brezhoneg. 

Ma ! lennit aman da heul ar pezh 
a skriv dimp ul lenner eua Bro-
Wened : 

i Kent miz Eost nereseyen golo-
llzher brezhonek ebet,; skrivafi a-
walo'h a rafen, hogen ar re a skrive 
din ne lakaent ket ar ohomlec'h e 
brezhoneg. Setu ar pezh a ran bre
mafi : o pep lizher a skrivafi e la-
kaan ur golo gant va adrea o bre
zhoneg hag e pedan ain hlnl a resev 
anezhafi da respont gant ar golo-se 
ha da lakaat e-barzh ar golo Implijet 
ganin. Evel-se evit ul lizher skrivet 
ganin em eus daou o'holo. » 

SELAOUIT AR VOMBARD !... 
HA LBNNtT ER T PAJENN : 
GANT PAOTRED AR BINIOU NEVEZ 

E TRAON KARREQ AN TAN 
gant P. T R E V E Z E L 

Kelc'h Keltiek Roazhon 
gant Erwan TRANVOUEZ 

Evit kalz a dud n'eo ur C'helc'h 
Keltiek nemet ur strollad korolle
rion vrezhon. Ret hen anzav, brud 
Kelc'h Keltiek Roazhon a zo deut, 
evlt un darn vras, eus an arvestoù 
kan ha koroll niverus en deus savet 
hogozik e pep korn eus Bretzh. 
Hag evit hen ober e voe lodet 
mat, rak e kèr Roazhon. gant he 
skolioù-meur, e vez dedennet bep 
bloaz un niver bras a Vreizhiz, o 
tont amafi da beurechulil o stu
diou uhel. Petra a rafent gwelloc'h 
neuze, e-pad o amzertoù vak, ne
met en em vodaR er C'helc'h Kel
tiek . Setu penaos eo deut Kelc'h 
Keltiek Roazhon da gaout unan 
eus gwellafi strolladou korollerion 
a Vreizh. Rak e-touez ar studierion-
maii ez eus meur a hini, eus Bro 
Pont-Aven, Karaez pe an Uhelgoad 
o doa desket a-vihantk korolloù o 
bro. Skiant ùr c'horoll a verv en o 
gwazhied. Perak souezhth neuze pa 
zeu ken brav ganto ar c'horolloù 
brelzhek; ha penaos ne zeufe ket 
ar re ail da vezafi korollerion dls
par, pa vezont kelennet hag atizet 
gant seurt mtstrl. Rak, meur a 
wech, o tont er C'helc'h Keltiek e 
tegas ar studlerion-mafi ganto ur 
c'horoll « nevez » da lavarout eo 
ur c'horoll a oa dianav betek-hen. 
Hag evel-se, tamm ha tamm, e kresk 
roll korolloù ar C'helc'h. 

Ar roll-mah" eta a zo dlv gevrenn 
enni : da gentafi ar c'horolloù a zo 
anavezet, d'an nebeutafl dre o anv, 
gant an holl, da lavarout eo ar 
gavotenn, ar jabadao, da skouer; 
ar c'horolloù-se a zo anavezet en 
holl gelc'hioù keltiek. Pa oar izili 
ar C'helc'h koroll ervat ar c'horol-
loù-matl, e stager neuze da zeskin 
ar c'horolloù nevez, ar re d'an 
nebeutan a zo bet dibabet gant 
rener ar C'helc'h evit o doare brel
zhek rik. 

AL LIZHERENNEG VRAILH BREZHONEK 
Holl lennerion Arvor a oar 

moarvat ez eo bet ijinet e 1 8 5 2 
gant Loeiz BRAILLE, ograwour ha 
kelenner gall, dall e-unan, un 
doare skritur gouest da rein d'ar 
reuzeudion kollet ganto ar gweled 
an tu da c'hellont lenn, skrivan, 
kontan, deskin ne vern petra, en 
ur ger taiïva mad an deskadurezh 
ha kaout o lodenn eus tenzor ar 
ouiziegezh hag al lennegezh. Dont 
a reas buan an doare skritur-sc 
da vezan implijet en holl vroioù 
sevenet evit brasafi mad an dalled. 

E Breizh avat ne veze ket evel 
just. Diaes a-walc'h eo dija d'un 
den hag a wel sklaer deskin ar 
brezhoneg ma ne oar ket, pc des
kin lenn ha skrivafi ma ne oar 
nemet ar brezhoneg komzet, pa ne 
•vez ket kelennet ar yezh, koulz 
lavarout. Au dall br.ezhoneger 
aval, pe an dalled a fell dezho 
deskin ar brezhoneg, n'en doa 
den soiïjet enno. An dalled vre
zhonegerion n'eus ket kalz anezho, 
marteze. Da c'houzout eo ; ha pa 
ve, n'eo ket un" abeg evit o lezel 
hep deskadurezh ebet, pc washoe'h 
c'hoazh être krabanoù ar galleg. 
An dalled evel ar re ail, ha muioe'h 
c'hoazh marteze, a die kemer perzh 
en adsavidigezh ar brezhoneg. 

An dra-se a voe sonjet enni gant ur 
Breizhad kalonek eus Lyon, an Ao. 
R. Gonin, a zo abaoe pell o plcus-
trin war mad an dalled. Ijinet en 
deus ur skritur Braille evit ar 
brezhoneg, a zo bet meneg ane
zhan dija war niv"" 137 Arvor. 

Da gentan, petra eo ar « brailh », 
ez resis ? (Hervez skouer an Ao. 
Gonin e raimp un anv-kadarn, 
boutin pe un atav-|gwi;n eus iùi 
anv-den Braille, evel ma vez graet 
e kalz yezhoù, en ur wiskan ane

zhan gant reizhskrivadur ar bre
zhoneg). Evit bezan lennet gant an 
dalled ne c'hell bout nemet ur 
skritur e bos, anat deoe'h, da ve
zan lennet gant ar bizied. Klasket 
e oa bet a-gent gant Valcntin llauy 
moulafi >c bos lizherennoù ordi
nal, hogen diaes-tre e oant da lenn, 
nemel bras-tre e vefent. Ijinet eo 
bet gant Braille ur skritur a ra 
gant pikoù e bos strollet en doare 
da ober arouezioù dishenvel dre 
niver ha lec'hiadur ar pikoù : 
evel-se en devezer G4 strollad dis
henvel evit arouezian al lizheren
noù, an arouezioù-skejaiï hag an 
niverennou. (Deut eur a-benn zo
ken da skrivan e-giz-se holl aroue
zioù ar jedoniezh hag ar sonerezh.) 

vit skrivan e reer gant un doare 
skriverez a sko krenv a-walc'h 
war tu gin ar paper ; al lizhe
rennoù war an touchennoù a zo 
e bos ivez evel just. Ma rafed gant 
paper boutin c vu'fe toullet he-
niafi, met gant ar paper tev ha 
start graet a-ratozh evit se en de
vezer war an tu mat pikoù e bos 
oe'h ober arouezioù. 

Mat eo spisaat ez eus ul lizhe
renneg vrailh evit pep yezh, rak 
niver bilian n-walc'h an arouezioù 
en deus rôet an tu da ijinail ul 
lizherenneg a-ratozh diouzh ezhom-

Lennlt ha studlit 

LE VANNETAIS 
UNIFIÉ 

gant Ropcrzh ar Mason 
(e tl Skrldoù Brolxh) 

PEDER RANNYEZH 
UR SKRITUR HEPKEN I 

moù pep yezh. Gellet e vije bet 
ober kemend-all evit ar brezho
neg ; an Ao. Gonin avat n'en deus 
ket kavet dezhan e vije fur sevel 
ul lizherenneg vrailh brezhonek 
re zishefivel diouzh hini ar galleg, 
rak evel ma lavar, o devo an dalled 
da ober gant ar brailh brezhonek 
a vo boas dija ouzh an hini gallek 
hag aes e vo dezho deskin lenn 
ar brezhoneg en hevelep lizheren
neg. 

Dizale e roimp enta taolenn ar 
brailh brezhonek hag ur c'hren-
nad eus an notenn bet kaset gant 
an Ao, Gonin da Framm Keltiek 
Breizh ha da Vreuriezh-Veur ar ! 
Brezhoneg. 

Evit skrivafi lizherennoù eeun 
ar brezhoneg e vo graet gant li
zherennoù kenver ar bruilh gnllek. 
Evit an divlizherennoù (du lava
rout eo, ar soniou .eeun skrivet 
gant div lizherenn : ou, ch, h. a.) 
e vo graet gant lizherennoù eeun 
nr galleg, da skouer ch a vo skri
vet gant arouezioù nr c hag an h 
gallek. Ne vez ket graet henvel 
er yezhoù ail, ma vez skrivet an 
divlizherennoù gant un arouez 
hepken, nemet lavuret hon eus 
uheloe'h perak eo gwelloc'h chom 
hep hen ober c brezhoneg. 

Al lizherennoù tiredet a vez skri
vet e galleg ganl un arouez hepken, 
dishenvel diouzh hini ul lizherenn 
hep tired ; lakaet eo bet holl li
zherennoù tiredet ar galleg da dre
men er brailh brezhonek, en doare 
ma c'hellor skrivan, ouzhpenn ur 
brezhoneg unvan, ar rannyezhoù 
a ru gunt c, è, ù, h. n. An il bre-
zhotvk a vo .^"ouezlct rfunt q ar 
brailh gallek, peogwir n'eus ket 
eus al lizherenn-sc en hor yezh. 

(Kendalc'h p. 2) 

['Evel m'em eus lavaret deoe'h, 
dùat, n'eo ket ar C'helc'h Keltiek ur 
strollad korollerion hepken. Desket 
e vez ivez er C'helc'h kanafi ka
naouennou a Vreizh, ul lodenntg 
anezho e galleg, ul lodenn vrasoe'h 
e brezhoneg. Ar c'hanaouennoù 
Ivez, avat, a zo dibabet aketus evit 
o doare hag o sonerezh keltiek. 

A 
Rak pal ar C'helc'h Keltiek n'eo 

ket klask en em vrudafl dre ar vro. 
Pal ar c'helc'h a zo lakaat da ziwan 
ha da greskin e-barzh ene an dud 
ar spered vreizhek a zo bet gwasket 
ha mouget gant ar skol c'hallek. 
Setu penn-abeg an arvestoù a saver 
ken alies ha ken niverus. Ar c'ho
rolloù, ar c'hanaouennoù a zo 
enno un darn vras eus ar spe-
red-se, hag ar bobl a sant anezhafi 
o vtrvtfi en he c'hreiz p'eman oe'h 
arvestlù ouzh un abadenn goroll. 

(Kendalo'h paj. 2.) 

Glaou gwenn 
hâ glaou glas 

— An holl n oar petra eo ar 
glaou ha daoust ma ne welont ket 
alies al liv anezhafi er mareoù-mafi 
c ouzont ez eo du. Souezhet e tleit 
bezafi neuze, sur a-walc'h, o kle
vout komz eus glaou gins : ha n'eo 
ket abalamour d'e liv hepken, mez 
ivez dre nn welit ket peseurt glaou 
n c'hallfe bezafi estreget nr glaou-
douar hag ar giaou-koad. Souezhu-
soe'h, emichans, c kavot c'hoazh 
klevout komz eus glaou gwenn : 
setu aze unan, avat, ha nu die ket 
louzafi knlz an ticr, nag ar glaoue-
rien kennebeud-all. 

— Pndal, kement ha komz deoe'h 
eus traou ha nn ouzoe'h ket, koulz 
eo o displegan dirazoe'h frnez ha 
klok. 

— Graet e vez « glaou gwenn » 
eus an dour-red, dour ar stêriou, 
pe gentoe'h eus nerzh un dour-sc. 
Ur stêr o redek a gas dour : an 
dour-sc a gemer nerzh diwar herr. 
Ha ganl an nerzh-sc e c'heller, da 
skouer, lakaat rod ur vilin-dour dn 
drein. Nerzh an dour a vez, neuze, 
implijet da flustran ed, da « ober 
labour ». Hogen. e-lec'h lakaat du 
drein ur mnen-niilin, he dije gallet 
ar rod lakaat un dinamo da vont 
en-dro : nerzh an dour n vije deut 
da veznîi « nerzh-tredan » (pe : 
clektrik). Ha ganl an « tredan » 
(pc : elektrisite) e c'heller, evel ma 
ouzoe'h, ober goulou, pe lakaat 
« kefluskertoù » (pe : moteurioù) 
dn vont en-dro. 

(Kendalc'h piij. 2.) 

3 Q E 

A N A M Z E R 
O T R E M E N 

• Da heul un emglev être Bro-Saoz 
hng ar Portugal, enez Tercetra, en 
• nezeg Asores, e-kreiz ar mor Atlan
tel;, a zo dalc'het gant ar Saozon, 

• Diskleriet eo bet ar brezel d'an 
Alamagn gant''gouarnamant ar mari
chal Badoglio. 

• Argadet eo bel kêr Schweinfurt, 
en Alamagn, ganl kirri-nij meur an 
Amerikaned, War 300 anezho, avat, 
130 a voe diskaret, pezh a zo ur 
l'holl spontus evit an V. S. A. 

• E traon an Itali, e kendalc'h 
an emgannou être an Alamaned hag 
ar Saozon-Amerlkaned war zaou rtbl 
ar stêr Vol tur no ha damdost da Gra-
poua ha da Gampobasso, 

•*• E bro-Busi, krogadou hep ehart 
être an armeoù ruz hag an Alama
ned, a-hed linenn an tan, dreist-holl, 
e Mclttopol, '/.aporoje, Kief, h. a,.„ 



A R V O R 

GLAOU G W E N N 
HA GLAOU GLAS 

(Kendalc'h «r baj. 1 ) 

— Er mêmes mod e c'heller. gant 
glaou du, ober tan. Gant an tan-se 
e vez lakaet dour da virvin. An 
aezenn a sav diwar an dour berv 
he deus nerzh pa vez gwasket. Setu 
ma teuer a-benn gant an nerzh-se 
da lakaat ur marc'h-du da vont en
dro, pe d'ober tredan da gaout gou
lou. da blantafi tro er c'befluskc-
rioù, h. a. 

— Dre ma c'heller gant nerzh 
an dour-red ober ar mêmes tra 
evel ma vez grn*t gant « nerzh-
gwrez » ar glaou du e reer ane
zhan glaou gwenn. 

— Evel just. seul vui eman ur 
stêr war ziribin, seul vuioc'h 
a gas a vez gant an dour a zo e-
barzh, ha seul vuioc'h a nerzh a 
c'heller kaout ivez. Ar « froudoù » 
co. ••.'ta, da lavarout eo stêrioù ar 
menezoù, a ra ar muian a nerzh 
dre m'o deus kalz a sav. En arbenn 
da se e kaver. e broiou meneziek 
•evel ar Suis, uzinou bras-tre. ma 
vez troet nerzh-kas froudoù nr 
menezier e nerzh-tredan. E bro-
Suis n'eus, koulz lavarout. nemet 
trenioù-tredan, ar glaou gwenn 
oe'h ober e-lec'h ar glaou du er 
« stlejere; » (pe : marc 'h-du). Er 
vro-se. pa veajit, ne bakit ket tam-
moùigoù glaou en ho taoulagad pa 
lakit ho fri er prenestr. ha n'oe'h 
ket louz-teil pa zegouezhit e r gêr 
a-benn un nebeut eurvezhioù en 
trefi. 

— E Breizh, ouzhpenn er mili-
noù-dour (pe : meilKoù). e vez im
plijet nerzh-kas dour ar stêrioù 
d'ober tredan. Er Gêrledan. etre 
Mur ha Gouareg. ez eus ur : bar
rage » brudet. Nemet ne gav ket 
din e vefe tu en ho r bro da implij 
kalz ar glaou gwenn. o vezafi n'o 
deus ket ar stêrioù kalz a sav ha 
n'eo ket gwall uhel hor meneziou. 

— Hogen, kalz gwelloc'h a zo 
d'ober er vro-mafi gant ar « glaou 
glas », da lavarout eo, nerzh ar 
mor. 

— Ya ! da vare « an trec'h », pa 
ziskenn ar mor cn-traon, penn-da-
benn aodoù Breizh, e ra an dour 
ur mell labour spontus. Studiet eo 
bet dija penaos daspugn an nerzh-
se, pe lod anezhafi. da nebeutan. 
N'eo ket bet kaset ar menoz da 
benn, avat, peogwir ne 'z eus neb
lec'h a uzinou glaou glas. Ur wech 
daspugnet an nierzh-se e vije aes c 
dreuzfurmin e nerzh-tredan pc 
all. Lakaet c vije an trenioù da 
vont en-dro gant an tredan; ha 
meur a dra all a c'hellfe bezafi 
graet gantan c'hoazh. Ouzhpenn e 
vije kaset an tredan marcliad-mat 
e pep korn eus ar vro, e kêr ha 
war ar maez. 

— Aodoù Breizh a vefe dreist 
evit ur seurt tra. Daoust ha n'eo 
ket bet lesanvet hor bro Arvor 
abalamour m'eo gronnet a bep 
lu gant ar mor n ya don enni 
mêmes, en aberioù ' zo ? 

— Div wech bemdez en deus ar 
mor ul lusk monl-dont. Diskenn a 

Le Gérant : G. BERTHOU 
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ra bewcch eus 4 pe 5 metr uhelen-
tez well-wazh. An dra-se a zo 
diouzh al lec'h, ha diouzh ar mare 
«us ar bloaz. E-kiohen Menez Sant-
Mikael eo e vez al lanvioù izelafi : 
12 metr, a-hed ar bloaz ha 15 da 
vare ar reverzhi bras. 

— Marteze oe'h un tammig dis-
kredik ha n'hoe'h eus ket gwall 
flzians er glaou glas. Sonjit koul
skoude e nerzh ar mor a zistruj 
bemdez kerreg ha reier, en deus 
pilet meur a dornaod ha beuzet 
mêmes kêriou ha korntroioù a-
bezh. 

— Nann ! ho pet flzians er 
« gazeg c'hlas » e-giz ma rae hor 
barzhed wechall eus ar mor. En 
hor bro nevesaet ha yaouank e 
vezo tennet implij eus pep tra. Ne 
vo ket pell c ouezo ar Vretoned 
gounit nerzh ar mor, evel ma reont 
dija evit ar bezhin, ar pesketaerezh 
hag ar c'honvers. 

ROAZHON-BREIZH 
(Gwagennad 288 m. 6) 

LUN 26 HERE 1943 

Breizh al Labour-Douar 

li) c. — Penaos ober sistr mat, 
ktizulioù an Ao. Ksnault. 

19 e. 08. — Bodadeg an Avaloii e 
Roazhon, gant ar C'houer Kozh. 

MEURZH 26 HERE 1843 
Evit Breizh-Uhel 

18 e. 30. — Kastell Breizh : Kra-
padeg Kastell Sant-Malo, un arvest. 
gant Yann Perquis, c'hoariet gant 
Stroliad RoazhonJRreizh. 

19 e. — E Breiih-l'hel : Herbauges 
hag al Lenn-Veur, gant Kalondan. 

MERC'HER 27 HERE 1943 
Breizh ar Mor 

19 e. — .V(, tud a nor, kaozeadenn 
gant Dyèvre. 

19 e. 08. — Morlenn Brest, gant 
Tudwal ar Razaved. 

YAOU 28 HERE 1943 
Kardeur Framm Keltiek Breizh 

19 e. — Kinnig Kevrenn ar C'helou : 
evit krouidigezh vr Greizenn-Gelaouifi 
breizhat, gant Jakez Morvan. 

19 c. 08. — Ar c'hazetennou bre
zhonek, gant Nog Kcrnoa. 

GWENER 29 HERE 1948 
Ar Vuhez Keltiek 

19 e. — Priz ar Frankiz, gant Jord 
Ar Mee. 

19 e. 30. — Kentan Bodadeg an holl 
Gelted : Dulenn 1901, hervez Yann 
Ar Fusteg. 

SADORN 30 HERE 1943 
Evit Breizh-lzel 

18 e. 30. — Sonerezh vreizhek : 
1" «Amiante» evit isrebed ha laz-

senin, gant an Ao. fiaoter A Gervoal ; 
isrebed-solo : an Itr. Jakcta Vacher, 
rener al laz-senin : Morvan Hcnde
rick. 

2" Digoradur evit " Tir-na-Nog », 
gant Jef Penwenn, blenlet gant an 
aozer. 

G'iionrict gant laz-senin Roazhon-
Hrei?h ; war-lerc'h un tamm displc-
gadur gunt Yann-Ber Kerdilez. 

19 e. — Kentel brezhonek Andrcv 
Gclleg. 

19 c. 10. — Lec'hiou Breizh : La
nuon, gant R. Huon. 

K e l c ' h k e l t i e k 
Roazhon 

Setu perak e sav kement a vrud 
tro-dro da abadennoù ar C'helc'h 
Keltiek; setu perak e welomp e pep 
lec'h ar re gaouank o tont da c'hou
lenn diganeomp deskifi dezho ko-
rotloù Bro-Vreizh, ha skoazellafi 
anezho da sevel, i ivez, ur C'helc'h 
Keltiek. 

Vr seurt abadenn kan ha koroll 
ne rafe ket kement a vad, avat, ma 
n'o defe ket soiijet renerion ar 
C'helc'h ober eus izili ar C'helc'h 
gwir Vreizhiz kentoc'h eget korol-
lerion dispar. Ha pa lavaran gwir 
Vreizhiz. c fell din lavarout Brei
zhiz n'o deus ket a vtïb o lavarout 
ez int eus Bro-Vreizh, Breizhiz a'zo 
lorc'h enno pa zongont gwiskamant 
o bro. Hak kement a zo bet graet 
betek-hen war hor maeziou, ma 
welomp katz eus hon tnd gaouank 
o tilezel gwiskamant hor bro, hag 
a zo ken kaer koulskoude, evit ke
mer gwiskamantoù kêr, gant aon na 
vefe graet goap outo gant Parizia-
ned divergont. 

Evit ober eus paotred ha mer
c'hed yaouank ar C'helc'h gwir 
Vrezhoned, o deus savet hor rene
rion kenteliou brezhoneg ha kente
liou war istor Breizh. Evel-se. e teu 
ar re-se tamm ha tamm da c'hou
zout ervat gezh o bro, hag e c'hel
lont tremen e n'eus forzh pe vourk 
eus Breizh-lzel gant o gwiskamant 
breizhat hep aon na ve komzet outo 
e brezhoneg. Ha gwelet cm eus 
meur a wech. e kêr Roazhon, tud 
kozh a zeue davedon pa welent 
ac'hanon o tremen, lorc'h enno 
gallout evit nr wech komz e brezho
neg gant un den all. 

Er c'hentelioù Istor e teskomp 
pegen bras e voe gwechall hor Bro 
pa voe unan eus pinvidikan broiou 
Europa. Tridal a ra hor c'halonoù 
pa glevomp menegiH amzerioù glo-
rius hor Bro. Hag e teu lorc'h 
ennomp pa sofijomp ez omp mibion 
ar Vrezhoned taer-se a gasas e pep 
korn eus ar bed brud hor Bro-
Vreizh. 

Ha setu perak e lavaren deoe'h 
n'eo ket ar C'helc'h ur skol koroll 
hepken. Bez' ez eo « Skol ar Vre
zhoned lorc'hus ». Savet e voe evit 
deskifi d'ar re yaouank kaout lorc'h 
o lavarout ez int Breizhiz, da gaout 
lorc'h pa veizont. pa reont pep tra 
en nn doare breizhek. Perak neuze 
souezhin en defe Kelc'h Keltiek 
Roazhon lakaet da ziwan un tam
mig e pep korn eus Breizh kel-
c'hioù keltiek all. Echuet o studi 
ç tistroc izili ar C'helc'h Keltiek 
d'o bro. Met hadet e oa bet en o 
spered an had breizhek, hag e kro-
gent diouzhtu da lakaat da ziwan 
an had-se : bodafi a raent paotred 
ha merc'hed yaouank, hag e krogent 
da zeskifi dezho ar pezh o doa des
ket er C'helc'h. Klasket e voe meur 
a wech enebiû outo, evel ma voe 
klasket enebin ouzh Kelc'h Roa
zhon da ober berzh; met neuze e 
sonjent e ger-stur ar C'helc'h : « Me 
a zalc'ho... » Evel ar c'helc'h o deus 
dalc'het. ha lorc'h a zo enno bre
man pa sonjont : « Labourct em eus 
evit Breizh. » 

(Displeget e Roazhon-Breizh 
d'an 'ï\ a viz Here 1043.) 

P O M P E R Y 
(Kendalt'h «r baj. 1) 

Chenchet an traoù abaoe amzer 
Pompery; gwir e chom e gomzou 
koulskoude, e meur a dra : diwar-
benn an teil hag an dour-hafivoez; 
diwar-benn an doare-stuziafi ar 
parkeier, da lavarout eo, reizhan 
pop gounidigezh an eil war
lerc'h eben; diwurbenn ar foen-

A N DERVENN 
eo a gresk 

en hor bro ! 
l'r « e'hatalog », ennan lu.'hskeu-

de.nnoù livet a arrebeuri modem a 
zo digor bras war daol ar gegin. 
Stouet, hec'h ilinoù harpet ouzh an 
daol hag he fenn etre he daouarn, 
t'.hanig a sell outo gant evezh — 
mezevellet. — Na divalav ha divlaz eo 
en o c'hichen arrebeuri kozh an ti, 
a sonj nr plac'h gaouank o sellout 
gant truez ouzh an daol damruz-se 
m'emafi harpet outi, ouzh an div 
armel reuzeudik a-hed ar voger wenn, 
unan evel an daol, ruz, graet e prenn 
gwez-ke'rez, an hini all koshoe'h, dam-
zu, e prenn kistinenn, ivarni tresa-
dennoù giz gwechall, kelc'hioù ha 
karrezennoù givar. 

En e sav, en he c'/n'c/ien, he danvez-
pried a zo chomet dilavar abaoe ur 
predig. Sellout a ra a-dreuz ouzh ai 
levr skeudennet, evel ouzh eul levr 
daonet. Anezhan ur paotr gaouank 
pemp bloaz warn-ugent, ur c'houer 
pinvidik eus bro Gasiell-Briant, ur 
mueziad dezhan un tammig deskadu
rez, staget start ouzh boazioù hag 
hengounioù e vro ; — aheurtet ouzh
penn-se ! — 

« — Setu petra am eus soiijet, Per, 
a lavar ar plac'h gaouank, oe'h en 
em drein a-daol-krenn ouzh ar paotr; 
ret e vo sonjal dizale prenan arre
beuri, ha mat e. vefe, d'am sonj-me, 
prenafi ur sal-debrin ej\ akajou hag 
ur gambr-gousket e palisand (prenn-
du-limestra). Brav-meurbet ha plijus-
kenan e vefe hon ti, te a welfe t.„ hag 
ar giz eo war un dro. Ne gai» ket 
dit? » 

« — Nann !... N'eo ket an akajou 
nag ar palisand, hogen ar wezenn-
derv hag ar wezenn-gistin eo a gresk 
en hor bro-ni t » a rebarbas taer ar 
paotr o pouezan war e gomzou, 

Fanch AL LANNOU. 

Hol lennerien 
a skriv... 

KENDERC'HEL MAT 
A RA AR WERZH... 

t'1 lenner a vro-Lcon a skriv 
deomp : 

<• Ya, kenderc'hel mat a ra ar 
werzh e K... hag e kredan e kar bre
man al lennerien ar gazetenn. Gant 
ma vezo e pep niverenn ul lodenn 
vras eus ar pennadoù skrivet en ar 
brezhoneg aes da gompren evit an 
dud diwar ar maez ez aio mat an 
traoù. Aman, ha daousl d'an diave-
zidi, cz eus muioe'h a dud, desket 
zoken, eget na greder war o yezh pe 
a c'hellfe bezan lakaet da garout 
anezhi. Bruderezh, bruderezh, eno 
eman an dalc'h. Ret e vo goude ar 
brezel sevel u.n dra bennak evit la
bourai war an dachenn-se, » 

neier ; ha techoù fall an dud, 
war ar poent-man, a zo chomet 
gwir, siwazh, e meur a lec'h. 
Displegan a ra, fruezh ha sklaer, 
an doare-gwellnat ar chatal, en deus 
degaset deomp kement a wellidi-
gezh evit ar c'hezeg, hag a zo cho
met un tammig war-lerc'h evit or 
chatal korn, Talvoudus eo, a-benn 
an diwezh, ar pennad war*al lizhlrf 
feurin; setu e gomzou : 

« Bez' e c'hellfed sevel war a r 
maez, (la reizhafi ar pezh u sell 
ouzh gounid'igiezh an douar, tud 
wirlon henvel ouzh nr re a reizh 
bremafi ar pezh a sell ouzh al l a -
bourerion, e kôr. An dud wirlon-se-
hunter-berc'hcnned douar, hag han
ter-vemu rion, a rofe d'an eil re ha 
d'ur re all ar gwellafi kred da vezafi 
gouiziek h ig eeun... Ouzhpcnn. 
unanifl a rafent an dud pa sav 
etrezo Iraoù disterik o-wnlc'h. hug 
o yn. cire daouarn nn dud a lezenn, 
da brosezoù padus a gas anezho 
wnr netra. » 

Hu lavarout a ra evit echuifi : 
« DaJ ma roor d'al labourer an 

darn a zlefe kaout dre lcaldcd, pa
on deus kresket talvoudegezh an 
douar; pa vezo en c diegezh en un 
doare postekoe'h, kemmufi a ray e 
boan hag e nerzh, evit gwellaat ur 
c'hounidigezh. diouzh pad e . l i 
zher. » 

Komprenet e oa eta gant Pom
pery, kant vloaz ' zo, ha diskleriet, 
ma ne c'heller ket hen ober sklae-
roe'h, ar pezh o zo bet anvet abaoe : 
« Commissions paritaires » hag 
« Indemnité fle plus-value », gour-
c'hemennet gant ar sindikadoù 
meur n wech, ha nn voent ana
vezet gant al lezenn nemet ar 
bloaz-mafi. 

Kcntelius eo eta alioù kozh Pom
pery; hag ouzhpenn, enno c kle-
vomp mouezh - hor bro hag hon 
douar, rak e brezhoneg e kan a r 
vouezh-se deomp. 

Mervel n reas Teofll de Pompery 
er bloaz triwec'h kant pevar-ugent, 
goude ur vuhez kinniget holl d'e 
vro ho d'al labourerion-douar, ha 
bet ur skouer d'an holl Vrezhoned 
dre e skridoù ha dre e oberou w a r 
un dro. 

(Displeget e Roazhon-Breizh 
d'an 18 a viz Here 1943.) 

U R C ' H A N V 
ROAZHON. — Klevet hon eut 

kelou mantrue marv mamm hor o'he-
neil mat Loeiz F. Andouard, a zo bat 
kentan rener « Arvor ». 

D'hor mignon glao'haret, d'e wref 
ha d'e vreur e kinnig holl genlabou-
rerlon « Arvor » o gwiraA gouro'he-
mennoù a genganv. 

^ s — a a i 
K A S I T 

KELEIER HA KONTADENNOU 
DA ( ARVOR > 

ALI A BOUEZ 

Adalek bremafi • rank an 
arc'hant, al lizheroù hag ar 
skridoù bezafi kaset d'an. 

Ao. a. BERTHOU 

72, Straed Oberthiir 
ROAZHON 

— K. R. P. 482-98 , Roazhon — 

NIV. 13 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

A o z e t e brezhoneg gant Per D E N E Z 

«— Doue d'am pardono », a echuas Melear, 

« me ' gred din ez eo al lami)on-se a laeras va 

yalc'h diwarnon. » 

« — O ! va Aotrou-mat, va Aotrou mat ! » ti 

grias mestr Gefez, « m'hen tou... » 

«— Bo ! bo ! va faotr », a drouc'has Melear, 

« tou pep tra a gari; krouget e vi, sed a lavaran-

me dit ! » 

En em deurel a reas Gefez war e zaoulin. Evit 

ar wech kentan en e vuhez, e tifoupe an dour 

en e zaoulagad. 

« — Va Aotrou mat », emezafi, teneroe'h 

c'hoazh e vouezh, « marv un den paour digablus 

ne rento ket deoe'h ho yalc'h ha, mar lezit va 

buhez ganin, ho po peadra da c'hounit anaou-

degezh-vat an dug pinvidik. » 

« — Hag e oufes pelec'h eman kuzhet an 

trcitotir-se A Vorever ? » 

« — Ya, va Aotrou ker », a respontas Gefez 

didermal. 

Ur mailh en aferiou c oa an Norman. Gwelout 

a reas diouzhtu e oa tremenet an danjer. 

Sevel a reas un tammig lia teurel ur sellad tro-

dro dezhan. 

« — Lezel va buhez ganin ! », emezan, « re 

vrokus oe'h. va Aolrou ker, da chom hep reiiï 

un draig ouzhpenn. » 
« — Aio ! komz buan ! » a grias Melear. 
Sevel a reas Gefez war e dreid. 

« — Ouzh skieur al loar, ahont, war an duru-

mcllig », emezan, sioul-tre c vouezh ar wech-

mafi, « e welis ho yalc'h o tremen, va Aolrou 

ker. O ! ar blev melen koant hag ar mousc'hoarzh 

flour ! » 

« — Komz 'ta ! » 

« — Peder gar a ya buanoe'h eget div. Sou

darded ! buan war varc'h, ma fell deoe'h heulian 

kuzul ur paour kaezh kristen onest, ha war-eeun 

d'an aod. Kavout a reot ar plac'h... ha, pa viot 

aet kuit », emezafi c'hoazh en ur sellout ouzh. 

Melear eeun en e zaoulagad. « e komzin-me ouzh 

va Aotrou ker ». 

« — En lient ! » a grias Melear. 

« — Ha mar deo ur sorser ? » a silas Kérvoz; 

« mar klask ho tagafi, Aolrou ? » 

Ur sell a-gorn a reas Melear ouzh mestr Gefez. 

« — Bo ! » emezafi, « bremaik e sskleuro .aa 

deiz hag atav e choniin gant va dorn war va 

c'hontell. En hent ! » 

Dizale e pellaas goaicien lui gwaregerien. Edo 

ar c'hezeg dibret-holl er porzh, Ur vunutenn 

goude c oant aet kuit. 

« — Fidamdoustik ! ». a c'hrozmolas Melear,. 

« goullo o daouarn e teuint en-dro ! A ! ma ve 

ganin va daouzek levran eus Rieg ! Met pasianted ! 

e Dinam e tleont bezan bremafi ha warc'hoazh 

ez erruint amafi. » 

« — Gwir co 'ta, an dra-se, Aotrou ? » a c'hou

lennas Gefez gant resped bras. 

« — Petra ? » n 

(Kendalc'h p. 3) 
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Kel e/er ar Vro 
BERTELAME 

LEVRAOUEG HOZELLEG ». — Se
tu aman roll al levriou a c'heller 
kaojt a vreman digant Levraoueg 
« Bozellcg » (gwelout Arvor, niv. 141). 
Marvailhou ar Vretoned ; Xominoe-Oe, 
gant Jakez Riou (skeudennet en un 
doare farsus) ; Lizher an hini marv, 
gant Jakez Riou, u n danevell verr 
bourrus da lenn ; Ar Pesk Aour, gant 
Paol Fcval, lakaet e brezhoneg gant 
Roparz Hemon, aes -da lenn, skeu
dennet brav ; Marc'heger ar Gergoad, 
gant Yeun Ar Gov ; Marvailhou Loe
ned, gant Abeozen ; An Aotrou Bim-
bochet e Breizh, gant Roparz Hemon 
(n'hoe'h c i a s ket e lennet c'hoazh ? 
paour kaezh den !) ; Santez Dahud, 
gant Roparz Hemon, diwar-benn Kèr 
Iz, skrivet cn un doare dispar ; Her-
velina Gêraouell, gant Abeozen, ur 
romant a garantez ; Dremm an An
kou, gant Abeozen, ul levr " ag er 
choéj ! » 

Nag al levroù gwenedek ? a Jaro tud 
zo. Gortozit ! emaint o tonet (evel 
soudarded Nominoe), hag ar sizhun 
da zonet c vo 'roet deoe'h d'anavout 
o roll. 

UR GOUEL SPORTEL. — War ar 
sul 3 " ' ' a viz Here, ec'h e u s bet un 
abadenn rederezh war droad. Strolla
doù sportel e u s Pluniav ha Baod-
Kamorzh a oa deut. E-toucsk ar gwel
lan redourion, menegomp Fransez 

Kano eus bertelamc evit ar « ju
niors ». 

Niverus e oa an dud deut da we
lout ar redourion ha da rein o skod 
evit ar brizonidi. -

ER SKOL GRISTEN. — Dilun 18"' 
a viz Gouel-Mikacl ec'h adkrogo ar 
skol, evel ma ouzer. Souezhet e vo 
ar vugale, o welout ur skolaer nevez. 
an Ao. 'n Abad Havret, rak, hervez 
m'eman ar c'hiz ar bloaz-man war 
ar maez, ne oar ar skolaer nevez ger 
brezhoneg ebet 1 Ra zesko-cn fonnabl 
yezh e skolidi ! 

PLUNIAV 
MELLDROAiD HA REDEREZH 'A -

DR EUZ PARKEIER. — Mclldroade-
rion Paotred Sant-Mcliav, ha rc Un
vaniezh ar Sportoù Pluniav a zo en 
em gavet, disul 19 Gwengolo e park 
an Toullkip. Setu aman ar renkadur : 

Evit al laz kentan : U. S. P. trec'h 
war P. S.-.M. gant 3 fat ouzh 2. 

Evit un eil laz : U. S. P. trec'p 
war P. S.-M. gant 3 fui ouzh 2 ivez. 

Teir reùadenn a-dreuz parkeier a zo 
bet graet. 

Rederezh evit ur re yaouunk : 1. 
Kazimir Josck (U.S. P.); 2. Drogo 
(P. S. M.). 

Rederezh evit ar re etre (juniors) : 
1. Kano (P. S. M.); 2. Ar Saoz (U.S.P.). 

Rederezh evit ar re goshan : 1. Ka-
piten (P.S.M.); 2. Koalmcur (P.S.M.) ; 
3. Drogo (U'.S.P.). 

Ur c'hendamoiuez yac'h a ren être 
an daou du hag o laka da stourm 
ar muian ar gwellan evit bezan trec'h 
an eil war egile. Gant piv ez ay ar 
maout a-benn ar wech kentan? 

Al lizerenneg Vrailh 
Brezhonek 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

An arouezioù-skejan a vo an he
velep re hag e galleg. 

Un arouez dibar a vez lakaet di
razo evit diskouez al lizherennoù 
bras ; hogen evit espern plas ne 
vo lakaet an arouez-se nemet di
rak an anvioù divoutin hag an 
niverennou roman ; ar gerioù bou-
tin e penn ar frazennoù a vo skri
vet ingal gant ul lizherenn vihan. 
Lakaet c vo ivez un arouez ispi
sial all war-lerc'h pep gwerzenn 
pa skrivor pezhioù - barzhoniezh, 
rak er brailh c vez skrivet ar 
gwerzennoù lerc'h - ouzh - Jerc'h, 
atav evit espern plas. 

An niverennou arab a vez skri
vet gant arouezioù al lizherennoù, 
nemet evit mirout na vije kem-
mesk e lakaer ivez un arouez di
razo. 

En diwezh, e vo degemeret er 
brailh brezhonek ur boaz mat-tre 
a gaver er brailh esperantek : pa 
vez en ur skrid ur bomm ara l" 
yezhek e vo lakaet un arouez di
bar dres dirazan ha dres war e 
lerc'h. Gant se e vo dedennet evezh 
al lenner ha ne c'hello ket kem-
meskafi an div yezh. 

Setu m'hon eus breman ul l i
zherenneg vrailh brezhonek. Ret e 
vo, avat, ober ganti, hag an aesan-
holl n'eo ket. D'an dud a gar ar 
brezhoneg hag o deus truez ouzh 
an dalled da glask tud dall a vefe 
laouen o teskin ar brezhoneg dre 
ar skritur-se, ha da bouezan war 
renerion ar skoliou evit an dalled 
e Breizh. An Ao. GONIN, 7, rue des 
Platanes, Lyon IIP (Bro-C'hall), a 
vo laouen-bras ouzh o skoazellah 
e pep doare par ma c'hello. 

B R O - D R E G E R 

LANUON 
AR BREZHONEG E SKOLIOU' AR 

GOUARNAMANT. — Skoliou brezho
nek nevez a vo digoret er miz-man 
e skoliou lik ar parreziou da heul 
evit ar baotred hag ar plac'hqd : 
Lanuon, Serwel, Bulian. ha Pcrwenan. 

Hor gwellan gourc'hemennoù d'ar 
vistri. 

GWENGAMP 
Un arnodenn evit an Trec'h Meur 

a zo bet dalc'het e Gwcngamp d'ar 
24 a viz Gwengolo. Setu aman anv 
ar re a z o bet kavet barrek : 

An A o . A o . Herri Tanguy, meneg 
mat-tre ; Armans Ar C'halvez, meneg 
mat-tre ; Per Even, meneg mat ; An 
Itr. Galbrun, meneg mat a-walc'h. 

PONTREV 
ALI D'AR VREZHONEGERION. — 

E kanton Pontrev n'ankounac'ha ket 
un Aotroainez Beleion ur pezhioù bre
zhonek pa aozont abadennoù-c'hoari. 
Met alies n'ouzont ket war be du 
trein evit kaout pezhioù-c'honri. De
gas a reomp da sonj dczho ez eus 
e Kemiper, e levraoueg ar Framm 
Keltiek, cn cm gav e ti an Dim. Ben, 
19 pezh brezhonek graet gant an Ao. 
Adrian de Carné. Daou anezho a z o 
evit ar merc'hed ha 17 evit ar bao
tred. E-toucz ar seitek-sc en cm gav 
•unan brav evit gouel Nedeleg « Ar 
Mabig Jezuz » (mister en un arvest). 
Ha bec'h d'ar pezhioù brezhonek e-
pud ar goanv a z e i u ! 

KEMPER-QWEZENNEG 
UR PROF ALL EVIT AR BRIZO

NIDI. — Gant eured an Ao. Marleg 
hug an Dim. Maengi cn cm gave ar 
25*" a viz Gwengolo e Sant-Kleve e 
voe dastumet 1.100 lur evit jprizonidi 
an div barrez. Bennozh Doue d'ar bro-
ferion-sc n'o deus ket ankounac'hact 
e-kreiz o levenez hor breudeur dal
c'het pell diouzh ur gèr. 

HOR CHOIS 1A DENN 

g a n t R O C ' H A L A N 

Pik-Pik, ar marmouz askellek pe, 
c'hoazh, ar gwinver-nijer, en doa 
kuitaet un devezh Sumatra, e vro 
c'henidik, da zont d'ur ivodadeg var-
mouzed dalc'het en enezenn Vada-
gaskar. Ur veaj dispar en doa graet 
ha laouen-meurbet e oa pa zilestras 
en u r iporzh-mor gronnet gant 
gwez a bep seurt. Mont a reas 
diouzhtu etrezek ar c'hoad ec'hon 
a oa eno ha ne voe ket pell o kejan 
gant meur a varmouz deuet eus 
pep korn eus ar bed'. 

Gwelout a reas krennarded e-
kichen marmouzed bras evel tud. 
Darn, c'hoazh, o doa divesker hir 
ha moan; ar re-man a grape er 
gwez, dillo-kenan, ha goude-se, a 
vranskelle o c'horf diwar-bouez o 
lost rollet en-dro d'ur skourr ben
nak. 

A belec'h e teue an holl ge-
neilcd-se ? Pik-Pik a c'houlenna-
taas pemp pe c'hwec'h anezhe. 
Heman a oa e annez en Amerika 
ar C'hreisteiz, hennezh a veve e-
kreiz koadoù bras Afrika; unan all 
a zeue eus Bro-Azia; unan bihan 
koant, a oa o ouelan ouzh troad ur 
wezenn, a lavaras dezhan e oa 
ganet war roc'h Jibraltar. Eus pep 
douar-bras ar bed en em gave rum
madoù dishenvel an eil re diouzh 
ar re all. Iskis e oant; ne youc'hent 
ket holl en hevelep doare. Frioù 
hir a oa hag ivez pennoù tudhcfi-
vel. Da c'hortoz eur a r vodadeg, 
e rede pep unan hag e lammc er 
gwez. Ul lost hir, moan ha blevek 
•en doa pep hini... 

' A-greiz-holl, e weljont, o tont 
etrezek ar frankizenn ma oant enni, 
ur marmouz dibar. Dont a rae 
goustadik, stouet e benn gantan 
hag o ouelafi dounek. Diskenn a 
reas an holl varmouzed eus ar 
gwez hag en em voda en-dro de
zhan. Diouzhtu e tarzhas ur c'hoar-
zhadenn drouzus. Ar paour kaezh 
marmouz n'en doa lost ebet ha war 
e feskennoù ne oa ket a vlev. 
C'hoarzhin goap a voe graet outan 
ha n« reas nemet gouelan, dizarmet 
ma oa dirak kement-se a genseur-
tcd kriz. Pik-Pik, a oa chomet war 
>veg ur wezenn, a ziskennas ar bua-
nan ma c'hellas hag a grozas d'e 
geneiled : « Mezh eo ober goap 
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B R O - O U E L O 

TREVEREQ 

UR C'HANEDIGEZH. — An Ao. hag 
an Itr. Marsel Calvcz, cr vourc'h a 
zo curns o kemenn dimp ganedigezh 
o merc'h MAHI-PAOI.. Yac'h eo ar 
vairm hag ar bugel. 

Huilez hir a hetorop d'ar Vretonez 
vihan, hag c kinnlgomp hor gwcllun 
gourc'hemennoù d'he zud. 

UR GOUEL EVIT AR BRIZONIDI. 
— Hepdale, war bon eus klevet, c 
vo graet ur gouel evil ar brizonidi-
vrezcil, dindan renerezh an Aotrou 
Person hag an Aotrou Maer. 

cvcl-se ouzh ul loen hep difenn », 
emezan. Sioulaat a reas an holl 
hag e voe dalc'het ar vodadeg 
hep dale. 

Ur marmouz kozh gant ur var-
venn wenn a erruas prestik hag a 
nzezas war gef ur wezenn diskaret. 
En e gichen, war an tu dehou, edo 
ur pikol marmouz euzhus, hep lost 
kennebeut, ur penn-bazh en e zorn 
dehou; hng en tu kleiz en em 
zalc'he ur marmouz koant a zouge 
a-us da benn ar Roue-Bras un 
disheolicr graet gant deliou ledan. 
Tomm-kenafi e oa an amzer. Ar 
roue a savas hag a gomzas evel-
hen : 

« — Va mignoned ker, ho kal
vet em eus aman eus pep korn ar 
bed da c'houzout fraez ha resis 
penaos en em gemer nn dud e-
kefiver hor breudeur dre ar bed 
holl. Pep hini en deus breman an 
aolre hag an dever da ziskleriafi 
dimp ar pezh a oar diwar-benn ar 
gudenn-se. » 

Ur niarmouz a savas e-touez ar 
re all hag a lavaras : 

« — Deuet on a beli, eus Ame
rika ar C'hreisteiz; bevafi a rnn 
gant va c'benseurted v koadoù 
ec'hon ha stank; ne otiien ket 
c'hoazh petra e. oa an dud. En ur 
gemer ar vag, em eus gwelet kalz 
anezhe; hini ebet n'eu d'eus grael 
droug din; ar vugale a c'hoarie 
ganin; met alies e veze ret din rein 
un taol pav, amafi hag ahont, rak 
an dud vihan a zo hegasus-
kenaiï. » 

« — Ar marmouzed bihan a zo 
gwashoe'h c'hoazh », eme ar Roue. 
« D'unan all breman ! » 

Ul loenig plijus-meurbet a lam
inas skanv ha seder da>vct ar Roue, 
a stouas dirazan hag n gomzas e-
giz-mafi : 

« — Roue hollc'halloiidus, va 
buhez e-toucz an dud a zo ur gwir 
varadoz; ul lezenn a zo bet graet 
da herzel ouzh an hailhoned a 
ober poan din. » 

« — Mat-tre », ehie ur Roue; 
« tud ' zo eo gwelloc'h gante hes-
kinaiî o c'benseurted hag o c'he
rent zoken, eget o loened ; piv a 
c'houlenn lavarout e c'her bre
man ? » 

Un niver bras a varmouzed a 
lavaras o menoz; ne chôme ken 
nemet unan, kuzhet a-drefiv ur 
wezenn, o krenan gant an aon. 

« — Pelec'h », eme ar Roue, 
« emnfi ar marmouz hesk ? n'em 
eus ket e welet c'hoazh. » 

Pik-Pik a sailhas diouzhtu hag a 
gavas e geneil en e repu. 

« — Deus », emezan, « na ra 
ket -da loen diot e-giz-se; komz 
ouzh ar Roue gant lealded hag e 
pardono dit ma 'c'h eus graet fall. » 

Al loen kaezh a zeuas goustadik 
dirak ar Roue, .stouet e benn gan
tan; gouelan ha gnrmifi a rae. An 
holl varmouzed a c'hoarzhe goap 
hag a youc'he en un doare skillrus. 

« — Peoc'h ! » eme ar mestr : 
« lezit anezhan da lavarout ar pezh 
a sonj diwar-benn an dud. » 

A-benn ur fin, ar marmouz a 
gomzas en ur zifronkun, bep ar 
mare, hu setu petra a ziakulias : 

« — PeU ' zo em eus kuitaet va 
c'hoad genidik eus kreiz Afrika; un 
devezh, ez yaouank, edon o c'hoari 
gunt vu c'heneiled en ur frankizenn 
pa weljomp, a-greiz-holl, o tont 
duvedomp, ul loen iskis, gwisket c 
gwenn; spouronet, e krapjomp er 
gwez hag e selljomp. Al loen H 
gcrzhe goustadik ha sohn-kenafi; 
war e benn c touge un doare kloc'h, 
gwenn ivez; en e zorn dehou e ou 
ur voutailh hag en hini kleiz, ur 
volenn. Chom a reas a-sav e-krelz 
ar frankiz.1 nn; neuze e lakaas ar 
volenn war an douar hag e skuilhus 
enni an died u ou er voutailh; klu-
chafï a reas hag ober neuz da evafi. 
Hag efi kuit goude-se. Pa voe ku
zhet, ,an holl varmouzed, ha me 
gante, a ziskennas eus ar gwez. Hor 
gouenn a zo techet da vezafi runell, 
furedek ha drewezus. Ur c'hwez pli
jus a save diouzh ar volenn; unan 
ac'hanomp a dafivaas hag u lava
ras d'ur rc all e oa mat-tre an evaj. 
E berr amzer e voe disec'het ar vo
lenn. Met preslik goude e krogjomp 
da yudal ha da gorollifi, an tan 
cn hor penn; a-wechoù unun ac'ha
nomp a gouezhe war an douur hag 
ar re all a c'hoarzhe goup outafi. 
A-daol-trumm, ec'h erruas ul loen 
gwenn; redek a rae; haft'i,diouzhtu, 
etrezek ur gwez. Siwazh! dic 'hal-
lus e voe dimp atlkrapout enne, ken 
budaouet e oamp. An den, rak un 
den e oa, u bakas daou varmouz, 
me hag unan bihanoe'h c'hoazh u 
varvas prestik goude, hag ho r «'ba
sas gantafi c-treuz ar c'hoad ec'hon. 
Rom en doa roet d imp da evan 
ha mezv edomp holl. Ne voen ket 
pell o tivez-vin. Erruout a rejomp 
a-benn un eur bennak, me dindan 
kazel dehou un Aotrou, en un tl 
brav, c koad, war ribl u r stêr ledan 
ha don moarvat. Ur gorreenn a voe 
lakaet en-dro d'am c'horf hag ur 
chadenn hir, moun ha start a viras 
ouzhin mont er-maez. Bevet mut e 
oan, uval, hug ar vugule a ou habask 
ha karantezus. E-doug pell amzer 
c voen glac'harct gant an hiraezh. 
Pa voen donvuet, u-benn duou viz 
bennuk, c krogas ar mestr da zes
kin din traoù u bep seurt. Gouzout 
a ris mont war ur marc'h-houarn 
aozet a-zevri evidon; desket e voe 
din ivez chom sonn, salud in gant 
un dorn, gwiskan dilhad kaer,. 
stummel ouzhin. Tumm-hu-lamm c 
teuas lorc'h ennon; mont a raen 
du vale gunt an tiegezh ha, dre 
holl, e vezen degemeret evel ul loen 
burzhudus. Pa zcuis d'am ment, e 
voe lakaet din un davafijcr wenn 
hag e ouezis un tu du servijafi an 
dud ouzh taol. Dont a reas ur 
vicher-se da blijout din, Evcshaut 
u raen ivez ur bugelig ha mont gan
tan :1a redek tro-wur-dro, L'r vuhez 
dispar e kuve ganin e oa va hini. 
Siwazh I un devezh e kouezhis 
klanv hag e leuis du gastizaù 
daoust d'al louzou u veze roet din. 

(Kendalc'h ar baj. 2) 

« — E chaseot Morever war an aod gant levrini 

gouennet-mat ? » 

« — Petra ' ra se dit ? » 
« — Kalz, Aotrou, kalz, o vezan ma 'm eus 

lakaet em penn gounit an hanter-kant skoed 
Naoned prometet gant Fransez A Vreizh d'an 
hini hag a... » 

« — A ! A ! », eme Velear, « daoust hag ez eo 

ivez evit merc'hig Simon Ar Priol ? » 

Liv ar pri ez eas Gefez. 

« — Bez' ez eus eta unan », a hiboudas, « a 

fell dezhan gounit an hanter-kant skoed Naoned 

evit merc'h Simon Ar Priol ? » , 

« — Ha koant eo-hi ? » a c'houlennas Melear 

e-lec'h respont. 
« — Pinvidik eo. » 

Un taol-dorn a skoas Melear war skoaz Gefez. 
« — Ur paotr mat ez out, mignon Gefez ! » a 

grias. « Met, sonjal a ran. N'hor bo ket ezhomm 
bras eus levrini Rieg, o vezan ma ouzez pelec'h 
eman kuzhet an Aotrou Huon. » 

« — Hag em eus lavaret e ouien ? » 
« — Ya, fidamdoustik ! Panevet se... » 

« — A, Aotrou mat, pa vezer gant ar gordenn 

tro-dro d'ar gottzoug 
« — N'ouzoilt ket, neuze ? » 
« — Gouzout a rin, Aotrou. » 
Kammct e oa divgarvan mestr Gefez en ur 

mousc'hoarzh diresped a-walc'h. 
« — Komzomp poellek », emezan ; « me H vev 

en toull dister-se a Sant-Yann an Aod ha. n'ana-
vezan ket ar c'heleier. Koulskoude, lavaret eus bet 
din e vennec'h dimezin gant Rouanez A Vorever. » 

« — A ! se ' zo bet lavaret dit ? » 
« — Argourou fall, Aotrou, evit ur marc'heg 

laer eveldoc'h : tri maner drastet ha dismantret-
holl ; mogeriou, selu-holl. » 

« — Hag an domanioù, va mignon Visant. » 

« — Hag an domanioù... met an domanioù hag 

ar mogeriou, bez' ho po anezho hep ar verc'h, 

o vezan m'int bet prometet deoe'h gant an dug 

Fransez. » 

« — Penaos ! » a grias Melear, « se a ouzont 

ivez ? » 

« — Va Doue, Aotrou, an holl bardaez am 

eus tremenet o selaou ho soudarded vezv. Lava

rout a reont... met ne fellfe ket din ho lakaat c 

kounnar, va Aotrou ker. » 

« — Petra ' lavarout ? » 

« - Lavarout a reont e fell dn verc'h Vorever 

dimezin gant an denjentil Aobri A Gèrgariou. » 

« - • Evit gwir, se ' c'hall bezan, mestr Visant, » 

« — Ha gouzout a rit gouzafiv diglemm evel 

Gelé/, kaezh ? » a c'houlennas uvel an Norman. 

« - Fidamdoustik ! » a grias Melear en ur 
c'hoarzhin, « setu ul tampon fur evel pevar I 
Nann ! Nann ! n'on ket unan da c'houzanv di
glemm, va faotr ! Met. en toull-bac'h eman va 
c'henderv Aobri... ha, mar jilij gant Doue, pell e 
chomo eno. » 

« — Mtir j)lij gant Doue ! » a e'hodisas Gefez. 
« — Perak e lavarez se ? » 
« — Pezli a venu ur vaouezh , a grogas an 

Norman. 

« — Ro ! » a droe'has Melear, « kozh krenn

lavar louedel, » 

« — ... Doue her menu », a cchuas sioul-tre 
mestr Gelez, ha mar don fur evel pevar, — c'hwi 
eo bel lavar, va Aotrou ker — peder gwech 
furoe'h egedon eo merc'h Vorever. » 

« — Hec'h anavezout ri rez ? » 

(Pn genderc'hel.) 



A R V O R 

« Bombard ha Biniou 
n'int ket c'hoazh koilet » Gant Paotred 

Ar Biniou Nevez 
e - traon Karreg an Tan 

« Bodadeg ar Sonerion », kevrenn 
« Sonerezh-Pobl » ar Framm Kel
tiek. he deus dalc'het he c'hentafi 
Kamp-Skol eus ar 4 d'an 13 a viz 
gwengolo e Maner Kerriou, e Gwe-
*eg. 

Un ugent bennak a skolidi eus 
12 da 30 vloaz o doa respontet da 
c'halv an aozerion, daoust d'ar 
skoilhoù niverus. An taol-esa a voe 
ur souezh evit ar skolidi koulz hag 
evit ar vistri, hag ur berzh-mat e-
kenver ar frouezh gounezet. Izili 
Hodad Renan eus B. A. S. hag a oa 
er c'hamp, o deus en em vodiet da 
zerc'hent an disparti ha divizet ma 
vo kresket niver ar C'hampoù-se. 
Ha bez' e c'heller, a-benn bremafi, 
kaout sofij eus an hini kentafi : 
da vare Vakansoù Pask. 

Bro g a e r a r m e n e z i o u 
E-kichen Karreg an Tan, war 

lein uhelan ar Meneziou Du, nepell 
diouzh Pont-Koblant, war an tor
gennou koadek a vevenn an drao
nienn ma tremen ar ganol Naoned-
Brest, ez eus ur maner kozh dal
c'het gant ur « Centre de Jeu
nesse >. E-tal ar maner-se eo e 
savas B. A. S. he c'hamp. Diaes e 
vije bet dibab ul lec'h gwelloc'h : 
netra meurdezhusoc'h eget troli-
nennoù ar Meneziou Arrez diouzh 
tu an Hanternoz, hag ar Meneziou 
Du diouzh tu ar C'hreisteiz, hiraet-
divent war-du ar Reter ha war-du 
ar G'hornog; netra gouesoc'h eget 
o c'hein kranellet war an dremm
wel. Ha netra hoalusoc'h eget tro-
wardroioù traonienn an Aon sioul. 
l ' r wir daolennad romantel, u n . 
daolennad vreizhek. 

Kerkent ha dihunet gant nr biniou 
e teu ar gamperion er-maez eus o 
zeltennoù pe o lochennoù. An ton 
a zere eo gavotenn Gastellin, buan 
ha nientet-rssi, o c'hervel d'ar vu
hez. Buan e reder d'ar ganol evit 
kouronkadeg ar heure. Nag ur bli
jadur diskuizhan ar c'horf a-raok 
.skuizhafi ar sp'.-rcd war skeulioù, 
doareou, lonioù ha mcntoù al levr 
sonerezh. 

Goude ul lein fonnus ha lipous, 
eman ar vodadeg evit ar Ger-Stur. 
A ! ar ger-stur pemdeziek, ur wir 
reolenn a vuhez displeget a-hed ar 
sfzhun gant Paolig Monjarret d'an 
« danvezioù Matilin - an - Dall ». 
« Spered ar Soner Nevez: pcrzhioù 
mat ar Soner a fell da B. A. S. kcn-
telian; al labour en deus ar Soner 
Nevez da seven in evit Breizh. > Ar 
soner nevez-se, nevez e spered, a 
vez krouet, à vez kenteliet, a zosk 
e vicher hag e zever gant B. A. S. 
Ken entanus eo ar « patrom 
B. A. S. »-se, a veze bep mintin dis
pleget ur pentuulig anezhan gant ar 
« Pennsoner da heul », ma n'eo mui 
ur souezh evit nikun al lamm-gresk 
estlammns eman oe'h ober ar So-
ncrezh-Pobl Brcizhek. 

Deskin a r vicher 
Goude un taoj-sell ouzh an tel-

tennoù, lochennoù. savadurioù din
dan an amzer. en em rann an des
karded e daou rummad, ar re 
zeskel hag ar re diz.sk. (Pep strol
lad en deus kemeret anv ur soner 
kozh : Strollad Matilin - an - Dall, 
Strollad Yann-Bidap, h. a.). Dorig 
Ar Voyer, ar Mestr-Luder brudet 

dre-holl hiviziken, a gemer penn 
ar Vicherouriezh. 

Div eurvezhiad micherouriezh 
bep mintin e-pad ur sizhun, setu un 
diazez start evit studian difazi ar 

a bourchas ar bevans d'ar Champ, 
a ra burzhudoù : boued yac'h, fon
nus hag aozet-mat. Gwelc'hin al 
listri ha dibluskan al legumajou a 
zo ivez e-touez labouriou ar 

gant P. TREVEZEL 

• i l 

binvioù-sonerezh pobkk. Gouzout 
ar vicher, setu pezh a rae diouer 
da hogozik an holl sonerion a we-
chall. Aze eman breman diazez 
kelennadurezh B. A. S. « Ar 
c'hamp-skol-man a zo Skol-Veur ar 
Sonerezh - pobl Brci
zhek», a lavare re- • 
ncr ar C'hamp en e 
brezegenn - degemer, 
da zeiz digoradur ar 
C'hamp. Gouzout lenn 
ar sonerezh, digejan 
war an taol, gouzout 
ciltonian, aozan zo
ken, gouzout skrivan 
war ar pemp roudenn 
an ton dianav mous-
kanet gant ar vammig 
kozh pe c'hwitellet 
gant ar mevel oe'h 
arat e bark, hag her 
ielvel e-giz-se diouzh 
an ankounac'h, setu 
aze m i c h e r o u r i e z h . 
Kempenn al lanchen-
noù. o reizhan, gou
zout derc'hel ar ben
veg e - ratre, deskifi 

c'hamp. Goude un hanter-eurvezh 
amzer vak, e vod ar vombard an 
holl da 14 eur evit an Embreze-
rezh. 

A I an Embregerezh; erfln e vo 
gellet mont dezhi a-galon-vat ! Do-
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kelenn kement-se d'ar re al!, selu 
aze micherouriezh. Dorig Ar Voyer 
a zo hep mar ebet ar Mestr-miche
rour hervez stêr klok ar ger; ken 
buhezek ha ken dudius e oa e gen-
telioù nia vezent gortozel gnnl mail 
gant ar baotred yaouank, c'hoanl 
dezho « deskin troiou bihan ar 
vicher. » 

Buhez yac 'h 
A-raok merenn, un eurvezhiad 

Knibregerezh-korf : ar Soner Nevez 
a zo un den yaouank a ya war 
arbenn d'ar striv; e holl izili a zo 
ken gw.evn hag e vizied war al 
levriad; échu, an amzer ma veze 
ar soner divarrek da ober tra estre-
get c'hwezhaft en e venveg. 

En em vodafi a ra an holl evit 
merenn. Ar « Centre de Jeunesse », 

BOMBARD, TABOULIN HA BINIOU !. 

rig a gemer ar vombarderion, 
Polig ar viniaouerion desket dija 
war ar sonerezh, hag »n em skignan 
a reer war ar maez. 

Teir eurvezhiad embregerezh.... 
leun eo an aer, aman gant soniou 
ar boni bar dôù o kregin ganti, ha 
n'int k.t atav gwall-heson; ahont 
gant kendonioù nientet-niat ar bi-
niawoù o pleustrin war an « Trec'h 
Seizhenn ». 

Da (i cur en em gav an holl 
adarre; an ton studiet a die bezafi 
c'hoariet gant an holl, kozh ha 
yaouank. re zesket ha deskarded. 
Un heuJiadeg a zo gant gourc'he
mennou e brezhoneg, hag un han
ter-eurvezh balendeg gant binvioù. 
Neuze ez icus tro da zifaziafi ar 
mankoù bihan o deus gellet en em 
silaiï e doare-senin pep unan e-
pad an enibrcgcrezh : miridigezh 
ar muzul, ar mentadur, hag evel 
just derc'hel an ton reizh. 

Diouzh an noz goude koan, tra 
m'eman an heol o vont da guzh, en 
em vod an holl evit ar veiJhadeg : 
bremafi eo an diskuizh, kanaouen
nou goude dnfisoù, dafisoù goude 
c'honrioù, goude kontadennoù; ha 
tro a zo ive;: da selaou ouzh Dorig 
ha P'ôlig gant o binvioù. Ar Mestr 
hag an diskibl a ziskouez evel-se 
ar pal da dizhout. 

An notennoù diwezhan a gouezh 
, en noz o tont; en o sav, skoaz-
ouzh-skoaz, kanan a ra ar sone
rion « Kousk Breizh-lzel » : 

Bombard ha biniou n'int ket c'hoazh 
[kollet. 

Kousk, Breizh-lzel bro dispar... 

Ya, kousk, Breizh-lzel; war
c'hoazh e tihuni ouzh safar ar 

biniou hag ar vombard, ha dihunet 
e vi da virviken. 

Deut eo an noz; aet eo an holl 
d'o gwaleoù. An holl? nann, tel-
tenn ar renerion a zo c'hoazh gou
lou enni. Dorig, Polig ha R. Tangi 
a zarbar al labour evit antronoz; 
ne die netra bezafi lezet en avafitur, 

10 eur : eur ar c'heulfe. Peder 
gwech, war-du ar peder avel, e taol 
ar biniou an « Hirvoudoù > hi-
raezhus; klemm a ra gant son mel-
konius ar ganaouenn skos... 

Hag al loar a sav evit he re-
dadenn-noz... 

Nann, ar binvioù kozh a reas 
levenez hor c'hentadoù n'int ket 
marv; berr e vo bet o zremenvan; 
aezenn ar vuhez nevez he deus o 
yaouankact cn-dro, hag en em zis
kouez a reont dimp hiziv, nevesact, 
diouzh ar c'hiz a-vreman, gant un 
dremm nevez hag ur vouezh nevez. 

B. A. S. a fell dezhi mont betek 
ar penn. Stank co h i mennadoù. 
Unan eus ar re dalvoudusafi eo 
sevel kampoù-skolioù bloazick. A-
dra-sur n'eo ket en ur sizhun e vo 
kenteliet sonerion. Ur miz du n : -
beutafi u vefe ret evit kenteliafi ez-
klok ur biniaouer mat pn ur bom
barder mat. E-kerz seizh devezh 
kanip, paotred yaouank na ouient 
na lenn sonerezh na c'hoari ur 
skeulenn war o binvioù o deus des
ket c'hoari un ton a-vent, diouzh 
ar sonerezh skrivet, hag ur berzh-
niat kentafi eo. Mestroniet eo an 
elfennoù kentnfi; nn desknrd n 
c'hell bezafi lezet e-unan : gant 
alioù miziek B. A. S. ha bodadeg 
tri miziek e Gevrenn. n'en em gollo 
ket war un hent fall. 

Ur mennad ail na vo kaset da 
benn nemet war-Jcrc'h ar brezel eo 
prenan un dachenn e-lec'h ma vo 
savet lochennoù, hag a vo « Skol-
Veur ar sonerezh pobl brcizhek ». 
Emichans e welimp ar sonerion o 
tremen eno a-ganladoù '? 

13. A. S. a zo he sonj sevel gouel 
bloaziek ar Sonerion, gouestlet d'ar 
sonerezh nemetken. Spi hon eus :n 
devo ar gouel-se kement n verzh-
mat hag ar. goueliou folklorik 
bloaziek. 

Seizennoù 
d 'ar re w e l l a n 

Diwezhan devezh ar c'hamp a 
voe gouestlet d'nn arnodennou. 

Dirak daou arnodenner e tre-
menas Paol Perrin. eus Sant-Brieg, 
ha Y. ar Foll, an Trec'h Seizenn; 

A R M A R M O U Z 
B E S K 

(Kendalc'h ar baj. 3) 

Koll a ris va blev; gorioù a savas 
war va c'horf kement ma voen 
gwerzhet d'ur marc 'hadour loened 
gouez a oa o chaseal er vro. Pareet 
e voen erfln, met ne oan ken ul 
loen brav. Va mestr a oa rener ur 
sirk brudet er bed holl. Evel-se e n 
eus baleet dre holl vroioù nn douar. 
Met reuzeudik on bet adalek an 
deiz m'em eus kuitact va bro 
Afrika. A-wechoù zoken, c vez* 
skoet taoliou bazh ganin. Ober a ris 
neuze va menoz en cm dennnfi. Un 
devezh ec'h errujomp e kêr Aljer : 
ober a ris ar pezh a raen bemdez, 
da lavarout co, vn genaoueg dirak 
arvesterion nr sirk : mont war ur 
marc 'h-houarn, war varc'h, servijan 
ouzh taol, c'hoari gant un olifant, 
sachafi wnr lost pc war skouarn an 
tigr, ha me 'oar-me. Pa voe échu 
va labour, e kuitais va c'heneiled : 
al leon, an olifant, an tigr, ar jirn-
fenn, ha, yaol etrezek ar gouelec'h, 
rng-eeun. En deiz war-lerc'h, edon 
pell, e-kreiz ur vro trnezhek-kenafi; 
nag un ti, nag ur wezenn; ar 
sec'hor dre holl. Kerzhout a ris e-
pad dèvezhioù tomm grizias ha 
nozvezhioù yen-skorn. Gwech ha 
gwech ail e kaven war va hent ur 
c'hlasvezeg; neuze c tiskuizhen, 
ec'h even ur banne dour fresk hag 
e tebren frouezh : bananez ha 
flez-real. Erfln, goude poanioù nive
rus ha kriz, ec'h erruis war lezenn 
ur c'hoad divent ma kavis eno un 
toullad varmouzed. Evel-se e oue-
zis c oa ur vodadeg hol) vedel e bro 
Vadagaskar. Graet em eus va dever, 
a gredan, o tont, Roue holl-
c'hnlloudus ha madelcrhus, da 
stoulfi va c'horf mac'hagnet gant 
nn dud kriz, dirazoe'h, c'hwi an 
hini n ro dimp an nerzh da vevafi 
hng an esper en amzer-da-zont ar 
marmouzed. » 

Ar marmouzed a ruilhe an dae
rou diouzh o daoulagad. Ar Roue a 
savas neuze, teneraet e galon, hag 
a lavaras : 

« — Pardonet e vo dit, loen 
truezus, rak kalz ac'h eus gouzafi-
vet; chom aman ganimp; me az 
kemer em lez, ra vl eiirus en hon 
touez! Ha c'hwi, marmouzed bihan 
nn nnavezit ket c'hoazh an dud, 
daîc'hit start d'ho toareoù-bevaft ha 
dreist holl d'ho kouenn; kit bre
mafi ! » 

Echudiî a reas ar vodadefl e-giz-se. 
P 'ik-Pik u yeas kuit d'e vro. E 
;,*neil n ambrougas anezhafi betek 
ar porzh-mor hag o-daou e kimiad-
jont nn eil diouzh egile en ur 
skuilh daerou. 

degemeret e voent o daou gant ar 
meneg mat. 

G. Gevell, eus Plonevez; Ar Forn, 
eus Kêrbcr; nr Brignonenn, eus 
Knllng; Boubenneg hag Ifig Jcffroy. 
eus Plouared, a dremenas an Hnn-
ter-Drec'h. 

Gourc'hemennou d'an holl ! 

U R R O L L - M E U Z I O U 
pe... AN HUNVRE KAER 

Alanig, dirak yar, a ra ul li p d'e veg, » 
Aman, ludoù, traoù mat, grit ul llpal d'ho pcg. 

Alo I krogomp on hor gworoiin, 
Bez' ez eus amafi Qwin ruz lia Qwln melen. 
Bez' ez mis Sistr, gwad avalou, 
Da evafi a-worennadoù. 
Soubenn an tri zraig : 
Dour, holen hep baralg. 

Un darn a ra outi soubenn ar Prefivedigoù, 
Mat d'ar ro-gozh, mat d'ar vugallgoù. . •• 

N'eus ket gwelloc'h diazez 
Da gregin'gant ar Pastez. 

Daoust m'eniafi ganimp Mourlarjcz, 
N'comp kel ganl hor biz da Bod-ar-Meskallhoz. 
Glac'haret ar yar-gozh, he rc-vihan lazhot. 
Met ni, d'hor mer'nn hlzlv, a zehro Pofislned, v 

Ponsined, ha d'o heul, plz-blhan pe blz-glas, 
Graet ganimp un tafiva, hor bo c'hoant da gaoul c'hoazh. 

N'comp kpl feuls ganti, bez' eman e 'hoazli ar Rost, 
Rost Leue diwar e vamm, tener betek o losl. 
An eoul a zn bihan 'vit oher 8aladenn 
K ranker nozafi moan, mont takeiin ha takenn. 
Lipous oe'h ?... Gant vioù ha koaven 'vez graet Vod. 
Cilpennet ' co. Gortozomp. Da bephini e lod. 
Piv 'n dous graet ar Qwastell ?... Piv, német Ivona, 
Ur vestrez hep lie far 'vit kempenn ur Moka. 
Kanomp dezhi ur son, ur son a drugaroz : 
« Nuira no hllj dln-me 'vol ur bannac'h Kafe. » 

Kafe-Dour-Heiz, siouazh 1 n'eus ken. 
Dlwarnafi, kousk brav-mat mab-don. 

Met kont sevol diouzh taol, krogomp o'hoazh 'n hor gwerenn. 
Selu au Hini-Dous, setu ar Jigodenn. 

Jigodenn, hlnl bouz, d'eouliafi hor c'houiianchcnn, 
Mot (flwallomp gantafi da c'hludafi hol lanchonn. 

P. J. 
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— Koumanant-bloaz : 8 0 lur —-
SKRIVEREZH HA MERERE1H 

C BERTHOU, 72, Str. Oberthur, 
Roazhon (K.R.P. 482-98, Roazhon) 

K A Z E T E N N S I Z H U N I E K 
N'ANKOUNAC'HAIT K I T k a * 

C'HWEC'H REAL t lmbroù pap 
gwech ma fall deoe'h kemmafl 
ho chomlec'h. 

PEDER RANNYEZH 
UR SKRITUR HEPKEN 

PEURBADELEZH 
Emaomp erru lost da c'houelioù an 

Holl-Sent, ouzh o heul, kerkent, gouel 
hon Anaon karet. Digarez a zo, a-dra-
sur, gant an amzer griz a vevomp 
enni, da uagan sonjoù dic'hoarzh, kel 
liez ha bemdez-c'houlou, ha da ver-
kaû war baper gwenn sonjezonoù ker 
du hag ' u r varskaoii. Ar vuhez avat, 
a r o ar vuhez, ha goulen a ra, evit 
bezan renet e doare, ma vo kemmes-
ket ennan un tammig levenez bem
dez ; muioe'h a levenez zoken eget a 
ankenioù. 

Hiziv aval, e roimp ar plas d'ar 
prederioù bras; ha n'hallemp ket ober 
gwelloc'h, evit komz deomp eus ar 
Beurbadelezh, [an « Eternité », evel 
ma lavare Leur ar C'hantikou), eget 

goulenn har;> hor barrekan skrivagnèr 
a-vreman, an Ao. Tangi Malmanche. 

M'am eus ket da lakaat lennerion 
•• Arvor » d'ober anaoudegezh gant 
barzh galloudus GURVAN, SALAUN AH 
Fou., AR BAGANIZ, h. a... An Ao. Mal
manche a zo bras e vrud hiviziken 
e-touez ar vrezhonegerion. Marteze, 
mvat, n'oar ket ar re-man ez eus eus 
paotr Plabenneg ur skrivagnèr ker 
ampart all e galleg. Savet en deus, 
da skouer, div zanevell hirik, daou 
romantig a zo o anv : Kou, AR VRAN, 
hag an Toun PLOMB. Er romantig-
man, e tispleg deomp T. Malmanche, 
m doare fromus a zo e verk-en, reu-
zioit un den gouestlet da '/.nue, hag 
aet da goll. Alèse eo am eus tennet 
mr skeudenn eus ur Beurbadelezh, a 
an lennet da heul. E galleg eo skrivet 
un TOUR PLOMB, ha ganin-me eo bet 
lakaet e brezhoneg. Rak-se, mar deus 
fazioù e-barzh, na dit ket pelloc'h 
gant ho tamalloù. Din-me a vo da 
rebeeh ar fazioù. 

Y. D. 
—• N'emaon ket en Ifern, allas ! 

N'emaon e neblec'h. Un ifern eo, 
•veleto... 

—• Ha poan hoe'h o u s ? 
— Nann, n'am eus ket a boan. 

Rak, na petra 'ta. kaout poan a zo 
bevafi. Ka me, ne vevan ket. Anat 
•o din « emaon », sonjal a o'hellan, 
prederian, envorin ; osperout, ne la
varan ket. War-drefiv e o'hellan mont, 
naren war-raok. Me zo dirazon ur 
voger divent, gant un orolaj ohomet 
a-sav : orolaj ar Beurbadelezh.... 

— Ar Beurbadelezh I emeve, war 
• lerc'h, gant un ton a gengafiv. Hag, 
«vit lavarout un dra bennak, ha me 
ha teurel, diot a-walo'h : Hir eo, 
end-eeun. 

Hogen, kemer a reas va e'homz da 
vat-kaer, rak er maez da vuhez an 
douar, n'eus netra nemet ha pouezua 
e ve. Ha respont a reas : 

— Ya. hir eo. Pe gentoe'h, nann ; 
n'eo ket hir. Ar Beurbadelezh eo. 
Pezh n'eus termen ebet dezhan n'eo 
ket hir, hogen didermen. Tud an 
Douar, lec'h ma 'z eus harz da bep 
tra, n'int ket evit en em ober diouzh 
•kiant an Hollbadelozh. Ar Werc'hez 
Vari bennlget-dreist, heo'h-unan, hig 
a oa ur vaouez, a lavaras un drovezh 
d'he Mab-Doue : — Allés e tou ga
neoc'h ar ger-se f peurbadus », ha 
n'on ket evit entent ervat. N'on ket 
evit lakaat em spered un dra, n'eus 
termen ebet dezhan. Va Mab. disple-
git din petra eo ar Beurbadelezh. » 
Jezus, neuze, ha prederian e-pad 
pel lik amzer, ha respont da c'houde: 
— Mamm, sonjit en ur voull dir, 
hag hi ker fetis hag an Douar, gant 
ul labous bihan a rofe dezhi, en ur 
dremen ur wech bep mil bloaz, ur 
flouradenn gant e askell. Pa vo aet 
da netra ar voull a-bezh, e vo eehu 
«r Beurbadelezh. » 

Paotred ar brezhoneg, 
kasit deomp soniou 

ha kontadennou 
ha bep sevrt keleier I 

Trugarez ! 1 ! 

Chom a rejomp simudet an eil hag 
egile, baduellet ma oamp gant gwe-
ledigezh ar saouzanus-se a skubadur. 
Kredin a reas din ne vefe mui grik 
ebet digant ar Vouezh ; he o'hlevout 
a ris, koulskoude, o o'houlenn diga
nin adarre. 

Tangi Malmanche 
— Ha bez' oo'h evit lavarout din 

abaoe pegeit on aet a-ziwar an Douar? 
— Tri c'hant bloa.T ' zo bennak, 

emeve. 
— Neuze, emezi goustad, n'eus 

mui da o'hortoz nemet seizh kant 
vloai ma vo roet gant al labous an 
taol-askell kentafi. 

Hag, er c'homzoù reuzeudlk-se, 
e oa o'hoazh esper. 

Tangi MALMANCHE. 

ARVOR war-raok 
e pep parrez t . . 

Selaouit 'ta ! 
•*' Embannet eo bet, hag e gwerzh 

emafi : EN UR RAMBREAL, gant 
Yann-Vari Kerwerc'hez, kentan ro
mant polis savet e brezhoneg. SKRI.T 
HA KEVRIN, a lenner war golo al 
levr, ha farserezh ..rtae'h Ivez, a-hed 
2S3 pajenn. Un oberenn eus ar c'hen
tan ! 

• Erru eo ganeomp gramadeg ne
vez Roparz Hemon : COURS ELE
MENTAIRE DE BRETON, o 4B kentel. 
Aozet eo bot ar o'hentelioù-se da 
zeskifi brezhoneg d'ar o'hallegerion. 
Pezh ne vir ket outo da vezafi mat 
Ivez evit ar vrezhonegerion. 

ENEZ AR ROD, romant braa 
Langleiz a zo dout, a Baris, aotre 
d'o embann. — Rak aotre a ranker 
kaout hiviziken da voullaA forzh pe
tra. — Ul levr estlammus eo i Enez 
ar Rod », hag a ray brud e-touez «n 
dud. 

• Kelou a zeu deomp, a-hend-all, 
emafi war-nes dont er-maez « dl 
« Dihunamb » daou levr nevez all : 
OH AL HA DICHAL, un dastumad 
barzhonegoù gant paotr Klberon, Ro-
parzh ar Mason, ha DA880N UR GA
LON, gant Loeiz Herrieu. War hon 
eus klevet, o vo embannet Ivez hep 
dale gant Loeiz Herrieu e PETITE 
HISTOIRE DE LA LITTERATURE 
BRETONNE, e galleg. 

• Ha bremafi, klemm 1 . . . Goulenn 
a zo a bep tu a-zlvout ar gelaouenn 
GALV, ohomet sao'het, tremenn bloaz 
' zo, n'oar den e peleo'h. 

BÈZBLÂimST 
S e t u adarre ul l i zher h o n 

eua b e t d igant ùl l enner i 
« AOTROU RENER. 

Setu amaA tri golo-llzher skrivet 
warno e brezhoneg., N'eo,ket kalz. 

Plijadur am bije o kas ur bern 
anezho, nemet ez eus aon gant 
va c'henskriverion rak skrivafi va 
ohomleo'h e brezhoneg penn-da-
benn hag e teu gante çer-mafi-
ger e galleg. Kalz ne vern ; me 
atav ne skulzhin ket gant ar re 
brezhoneg, daoust din bezafi novls 
c'hoazh war hor yezh, evel ma 
welit. » 

BODADEG AN AVALOU 
gant Ar C'houer Kozh 

Hiziv e fell din lavarout deoe'h 
petra cm eus- gwelet er vodadeg 
vras dalc'het e miz gwengolo e 
Roazhon, gant ar gorporasion, a-
unan gant ar Skol labour-douar, 

sistr, n'eus ket, koulz lavaret, a 
seurtoù dlspartiet-pizh, Meur a 
hini evit gwir a vije mat, rak evel 
a ouzoc'h, evit kaout ur sistr a-
zoare e ranker atav ober ur c'hem-

diwor-benn ar sistr hag an avalou. mesk : peurvuiafi hon eus re a 
rvl— t. .1 : • i . ' 1—». t 1. „ i _ n n n H i Div wech dija em eus komzet ou 
zhoc'h war ar poent-se, ha n'on ket 
skuizh oe'h ober, ken talvoudus ma 
'z eo. Rak div wech dija e oa bet 
bodadegoù henvel; houman a zo 
deuet da vad, dre niver an dud, ha 
tud ampart e oant, hag ivez dre ar 
c'hentelioù mat o deus klevet. Ne 
deo evit gwir n.met ur c'hammed 
nevez war ar mêmes hent, ul lo
denn nevez ejjs al labour hir ha 
padus boulc'het warlene. Me a fell 
din pouezan muioe'h c'hoazh war 
an dra-man, a zo eus or vrasafi 
talvoudegezh evit Breizh, breman 
hag evit an amzer da zont. Ken
werzh ar sistr hag an avalou, e 
Breizh, a zo par da hini ar patatez; 
pe c'hoazh, mar karit, ez eo an han
ter eus ar c'henwerzh war an holl 
edoù, gwinizh, kerc'h hag heiz. 
Rabat a zo bet abaoe un ugent 
vloaz bennak, dre ur seurt lez-
ober, pe dre genwerzh ar broiou 
estren; bez' e c'hellfe dont en-dro 
ma teufe an dud da ober ar pezh 
a zo ret. 

Avalou sistr 
Eus an avalou, e Breizh, cz eus 

pevar ha pevar-ugent dre gant a 
avalou sistr, ha c'hwezek dre gant 
a" avâloù da f irebrîfi; keroe'h èb ar 
re-man, hag e c'hellfed ober 
muioe'h anezho, dre ur c'henwerzh 
reizhet-mat. A-hend-all, evit ar 
seurtoù avalou, n'eus ket a urzh : 
re niverus int, evit ober ur c'hen
werzh aes, hag, ouzhpenn, ne ana-
vezomp ket a-walc'h petra a zo 
mat pe fall enno. Evit an avaloù-

Lmnnit ha studiit 

LE VANNETAIS 
UNIFIE 

gant Roperzh ar Mason 
(• tl Skridoù Brolxh) 

PEDER RANNYEZH 
UR SKRITUR HEPKEN I 

T I E G E Z H S A N T - I L T U D 
Skol vrezhonek or vugole e Beg-Meilh 

Abaoe pell ' zo e oa bet tud evit Er bloaz tremenet eo e voe di
sonjal e vije mat kaout e Breizh goret Tiegezh Sant-lltnd evit ar 
ur skol-hafiv vrezhonek evit ar wech kentan. Padout a reas ur 
vugale. Den ebet, avat, n'en doa miz hanter, damdost : miz eost a-
kaset ar menoz da benn ; ha ret bezh ha hanterenn gentan miz 
eo bet gortoz betek ar bloavezh Gwengolo. Daouzek bugel a voe er 

skol, brezhonegerien holl anezho, 
a rae gant ar brezhoneg e-doug 
an deiz, ken evit ebatin, ken evit 

vaez. E-pad ar c'hentelioù eo bet 
studiet 20 kentel gentan levr Yann 
Sohier « Me a lenno ». Ouzhpenn, 
eo bet desket d'ar vugale peden
nou, kantikoù, rimadelloù, ka
naouennou. Bewech ma 'z aed da 
vale war an henloù en-dro d'ar 
skol, war zigarez tra pe dra, e 
veze kanet, ar pezh a blije kalz 

1942 evit ma vefe digoret ar c'hen
tan skol-hanv vrezhonek evit ar 
vugale e Breizh. Ar skol-hanv-se a 
zo tiegezh Sant-Ittud e Beg-Meilh, 
e Kernev. 

N'emaon ket e sonj enoein ac'ha
noc'h o kontan deoe'h dre ar mu
nut penaos eo bet trec'het kement 
diaester kavet war o hent gant an 
aozerien. Trawalc'h eo din lava
rout pegen luziet eo en deiz hiziv 
kudennàù al lojeiz, ar boued, ar 
e'heuneud, ar beajoù, evel ma ou
zoc'h re vat emichans. 

Tiegezh Sant-lltnd a zo bet 
krouet, da gentan, evit bugale a 
vez komzet brezhoneg outo er gêr 
gant o c'herent « en un doare 
emskiantek », da lavarout eo, na 
gomzont ket brezhoneg gant o c'ha-
maladed vihan. An dra-se a c'hoar
vez alies gant brezhonegerion vi
han ar c'hêrioù. Setu perak Tie
gezh Sant-Htud a zo anezhi ur wir 
skol-c'hoari. 

Arabat kredin koulskoude ne vez' 
ket desket traoù all d'ar vugale. 
Bep mintin e veze graet div eur-
vezhig skol : eno e veze lennet, 
kontet, skrivet, kanet. N'eo nemel 
goude merenn ez aed d'an traezh 
war an aod da c'hoari, peotra-
mant en ur c'hoad pin bennak e-
kreiz ar maeziou. 

Skol Beg-Meilh, skol ar joa 
studian. Ouzhpenn e teue bemdez 
c'hwec'h kmuadur all eus an dia-
vae: 

Er bloaz-man e oa bet sonjet 
ober gwelloc'h. Ouzhpenn ur miz-
vezh skol-hahv evit ar vrezhone
gerion evel warlene, ez eus bet 
ivez ur mizvezh all evit gallege-
rion. 

E miz Gouere, — miz ar vrezho 
negerien, — ez eus bet 13 bugel 
ha bemdez e teue 4 all eus an dia-

da dnd ar vro. A zo kaeroc'h, 
desket eo bet komz brezhoneg da 
dri bugel ha na ouient ket a-raok. 
Ur paotrig pemp bloaz ne ouie ket 
komz p'eo degouezhet, nemet e 
komprene mat a-walc'h. Ma I en 
devezhioù kenlail eo bet kollet un 
tammig : pa gomze galleg, den ne 
responte outan ; neuze en deus 
klasket komz brezhoneg, ha deut 
eo a-benn eus e daol, rak e fin 

fKendalc'h paj. 2.) 

avalou trenk, nemet e Fouenant, 
'lec'h ma reer gant dous ha 
c'hwerv, gant ar seurtoù brudet 
ferv-ruz, ferv-briz, hag avalou be
leion. 

A va/où da zebri B 
Evit an avalou da zebrin, mêmes 

tra : ret e vefe ober un disparti 
evit mirout un dibab eus ar seur
toù gwellafi da werzhan, e-touez an 
avalou : Calville, Reinette a bep 
seurt, Grand Alexandre, hag all. 
Hag ivez e-touez ar seurtoù boazet-
mat er vro : evel, an avalou kistin, 
ar galez an « Teint frais » e 
Breizh-lzel, Locard Roazhon, Be-
dange Naoned, hag ar Ghailleux, a 
vije mat a bep tu. Derc'hel ar 
gwez izel a-walc'h cvlt aesaat al 
labour, met gant frankiz a-walc'h 
evit diwall da gaout re a labour-
droe'hafi. . 

En om varrokaat 
war ar vicher 

Ne c'hello an holl drnoù-se mont 
da vad nemet pa vo kavet an tu 
da gaout tud barrek war ar vi
cher; peurvuiafi bétek bremafi, ret 
hen anzav, ne anavezomp ket mat 
anezhi; hag e reomp forzh penaos. 
Alioù.. a-zoare hon eus war ,ar 
poent-se, e Roazhon, gant tud a zo 
en em harpet, n'eo ket war hufi-
vreoù, met war ar pezh a zo bet 
savet dija gant ar goueriaded; evit 
kaout tud desket ha gouest d'ober 
en-dro d'ar gwez-avaloù, keme-
romp skouer diouzh ar pezh a zo 
bet graet dija ganeomp, cn hor 
bro : anaout a rit ar skol-red evit 
ar merc'hed, a yae, a-raok ar bre
zel, da dremen div pe deir sizhun, 
tu pe du, da gelenn anezho war 
traoù an tiegezh; anaout a rit ar 
pezh a zo anvet « Sinzhunvezhioù » 
ha « IDervezhioù » al labour-douar, 
dalc'het ur wech an amzer evit 
kelenn ar yaouankiz diwar ar 
maez. E bodadegoù hefivel e c'hell
fed diskouez d'an dud penaos 
ober en-dro d'an avnloù : ret e 
vefe distreifi er mêmes lec'h u r 
wech an amzer, da skouer, ur wech 
e miz du, goude-sc e-pad ar goafiv, 
en nevez-amzer hag en hafiv. 

(Kendalc'h p. 2) 

A N A M Z E R 
O T R E M E N 

• Andrev 'Marty, unan eus mistri 
bras a>r Gomunisted, n zo erru e kêr 
Aljer, hag a zo bet degemeret ker
kent gnnt av Jcneralcd de Gaulle ha 
Glraud, Kredin a raer c vo roet ur 
plas uhel da Andrev Marty, evel m'eo 
bet graet d'an holl gomunisted di-
brizonlct nevez ' zo, e renerezh Gouar
namant Aljer. 

• Kir Londrez a vez bombezet, bep 
noz, hiviziken, gant nljerlcn bro-
Alamagn. Bras an dlstruj a reont du
ce, tre betek krelz-kêr. 

• Bodadeg a-bnuez bras e Moskow 
etro an Ao. Ao. Molotov, cvlt an 
U.R.S.S., Anthony Eden, evit bro-
Suoz, hu Cordell Hull cvlt ar Stadoù-
Unanet. Ne ramier grik diwar-benn 
abegoù ar vodadeg. 

• Atav emafi tal ouzh tal, c traofi 
an Itali, Alamancd eus un tu, hag, 
eus un tu all; Saozon hag Amerika
ned. Krcdifi a raer e klasko ar re-
mafi dllestran soudarded l u n tu ben
nak en-dro da Borna, 

• Indcziz, renet gant ar brogarour 
Subhas Chandra Bosc, a zo bet krouet 
ganto ur gouarnamant evit an Indez 
Dieub (Azad Ind). Savet o deus, gant 
skoazéll ar Japon, un armead a zaou 
vllion a soudarded. 



2 A R V O R 

A N D O U R - M O R H A G E BINVIDIGEZH : 
HOLEN HAG AOUR 

N>o ket glan dour ar mor, n'eo 
ket pur e-giz an dour-dous a evit. 
Dishenvel eo diouzh dour al len
nou pe ar stêriou. Bez' ez eus 
ennan holen teuz. En arbenn da 
se e vez graet ivez dioutan < dour 
•ail >. 

Eus pelec'h e teu an holen teuz 
a gaver er mor ? Ret eo mont pell 
a-drenv en amzer, avat, evit res
pont d'ur seurt goulenn : mont 
betek, krouidigczh an Douar. 

Er penn kentan, e oa eus an 
Douar ur voull wak ha berv. Dre 
ma tistanc, en cm furme war 
c'hornc ar voull-se ur glorenn galet. 
En-dro d'an Douar e oa un aezenn 
fetis a deue, e-giz a r glizh, da 
c'holein gorre ar bed. An dour-se, 
o ruilhan war an douar davet 
an toullou izelan, a zaspugne hag 
a deuze an holen a gave war e 
hent. Ken stank e kouezhe ar glizh-
se ma teuas a-benn da c'holein 
ouzhpenn an hanter eus gorre boull 
ar bed. Alèse ar morioù. 

Bez' ez eus 35 gramm holen en 
ul litrad dour-mor. Ar skiantourien, 
en o langaj, a lavar cz eo « holena-
dur ar mor 35 (dre vil) >. 

Met, arabat kredin n'eus nemet 
« holen-debrin » en dour-mor. Ar 
ouizieien a ra « Klorur sodiom » 
eus an holen-debrin-se. An holen-
en a zo ur c'hemmesk. E 35 gram
mad holen ez eus 27 grammad a 
glorur sodiom, 4 grammad a glorur 
magneziom, hag evit echuin ar 35 
grammad. 4 grammad sulfur, bro-
mur, sulfat, karbonat. 

Abalamour d 'ar c'hlorur sodiom 
eo e vez sali an dour-mor. Ar 
c'hlorur magneziom-en a zegas 
dezhan e vlaz c'hwierv : en amzer 
gwechall e veze graet « an dour 
c'hwerv » eus an dour-mor. 

Lavaret em eus bremaik e oa 
35 grammad holen en ul litrad 
dour-mor. An-dra-se, evel just, n'eo 
nemet dre vras, « well-wazh », evel 
ma lavarer. N'eus ket kement-se a 
holen e pep mor. • 

Er morioù e-kreiz an douarou, 
e-giz ar Mor Baltek hag ar Mor Du, 
ez eus nebeutoe'h a holen, peogwir 
e vez taolet ur bern dour dous gant 
ar stêriou bras er morioù-se a zo 
bihan ha stanket a bep tu : an 
dour dous a chom sac'het enno. 
E lec'h 35 %*, ez eo holenadur ar 
mor Baltek 7 %; ha hini ar Mor 
Du 

Er c'hontrol. er morioù tomm, 
ma vez tennet muioe'h a zour 
diouto gant an heol, hag a vez 
gronnet peurliesan gant gouek?-
c'hioù, ez eus kalz muioe'h a ho
len. Er gouelec'hioù. n'eus stêr 
ebet, ha neuze n? resev ar morioù-
se bann..' dour-dous ebet. Er Mor 
Ruz. e-kichen Suez, eo an hole
nadur war-dro 45 

Ma vefe tennet er-maez eus ar 
mor an holl holen a zo teuz ennan 
e vije daspugnet er mod-se, 22 vi-
lion a gilometradoù kub (km*). Da 
lavarout eo, ma vije ledet ingal 
war-gorre an Douar-bed, e rafe ur 
gwiskad 47 metr treuz. Ha laket 
e-bern e rafe meneziou k?n bras ha 
ken uhel hag holl meneziou Europa 
asambles. 

D'ar priz ma 'z a an holen bre
man ne vefec'h ket pell oe'h ober 

fortun... ma vefec'h gouest da ziho-
lenin ar mor ! Sell aze, avat, un 
dro da lakaat ac'hanoc'h « pinvi-
dik-mor ». Ha koulskoude ne vefe 
ket c'hoazh ken gwir-se, rak pinvi-
digezhioù ail a zo er mor. 

Aour a zo er mor. Ya ! aour ! 
hag a-vil-vern ! En un donennad 
dour-mor (mil litr) ez eus 50 mili-
grammad aour. Diouzh ar mor a-
bezh e vefe tu da dennan 69 mi-
liard tonenn. Ingalet être ar miliard 
hanter a dud a zo war an douar, 
e vefe lod pep hini 46 tonenn 
aour. Ne vefe mui nemet miliardou-
rien dre ar bed. Gwir eo, ma vefe 
ken stank an aour, e kollfe c dal
voudcgezh, ha, neuze. ne vefe ket 
mat ken nemet d'ober pladeler ha 
kastolodennoù. 

Ha koulskoude, eo dav lavarout 
ez eus bet meur a skiantour o 
klask ijinan mekanikoù, ha meur 
a di-konvers krouet a-benn klask 
dastum aour ar mor. Atav ez eus 
bet muioe'h a frejoù eget a c'hou-
nid, avat. 

N'eus ket fellet d'ar mor reifi e 
defizor ! 

Roperzh STEVEN. 

T I E G E Z H 
S A N T - I L T U D 

(Kendalc'h ar baj. 1 ) 

ar mtz ne savare mui nemet bre
zhoneg, anezhan; hag e kendalc'h 
breman, er gêr gant e gèrent. 

Ur paotrig ail ne gomprene nemet 
an tammig p'eo degouezhet; p'eo aet 
kuit e komprene mat-tre hag e oa 
gouest da gomz mat a-walc'h. Ur 
plac'hig ivez, na gomze na ne gom
prene da gentan penn. a oa deuet 
da gompren madik a-walc'h en 
diwez. 

Evit an eil miz, miz Eost, mtz 
ar c'hallegerien, eo bet startoe'h 
an traoù o vezan na ouie nikun 
eus ar vugale komz brezhoneg. 
Lavaromp diouzhtu eo bet graet 
ur fazi. Kaset eo bet er miz-se 
bugale hag a gomprene ar brezho
neg. Ma vijent bet kaset er miz 
kentan, o dije desket savarin buan-
tre e-touez ar re ail, e-lec'h e-
tonez gallegerion n'o deus ket 
gwellaet kement-se. Er mi;-se ez 
eus bet 13 krouadnr evel er miz 
kent. An ti ne vije ket bet bras 
a-walc'h evit degemer muioe'h. 
Evit al labour, setu : kanaouennou. 
kantikou. pedennou brezhonek a 
zo bet desket. Evit ar c'henteliou, 
levr Ugent ha Seite « Me a zesk 
brezhonek » a zo bet talvoudus-
tre. 

Koulskoude evit na vije ket 
kollet labour an eil miz e vije 
ret e kendalc'hfe ar vugale-se da 
studian brezhoneg, pe gwelloc'h 
c'hoazh. e stagfe o c'herent da 
gomz brezhoneg outo. 

Dister eo labour ur skol-hanv 
e-kenver hini ur wir skol. Padal, 
petra eo div eurvezhig labour 
bemdez e-pad ur mtz e-kenver 
6 eur bemdez e-pad 8 mtz. Ma !, 
memestra. gwelloc'h eo eget netra. 
Hag hor sonj a zo kenderc'hel ; 

H O R 
C'HELAOUENNOU 

GWALARN 
(Niv. 58, Meurzh-Here 1843) 

TAOLENN AR PENNADOU. — D'hol 
lennerion, R. H. — Gerhard von 
Tevenar (C. Laine). — Epona (G.-B. 
Kerverziou). — Mari Stuart (Roparz 
Hemon). — Dcizlevr air t skolaerez 
vreizhat (Yann Sohier). — Banvezioù 
Nenn (F. R. M.). — Lazh mab Ronan 
(tr. Kenan Kongar). — Ur guchennad 
krennlavarioù manavek (P. Kentel). 
— Vr ger o vont da goll ? (F. Ker
vella). — Deizioù ar miz. — An 
Trec'h. — Skridou nevez. 

(GWALARN, kelaouenn viziek, kou
manant bloaz : 6 0 lur. Koumanant a 
enc/r : 1 0 0 lur. — Kas an arc'hant 
da : L. NEMO, 110 , Bd de Metz, 
Rennes, C. C. 12110 , Rennes.) 

DIHUNAMB 
(Miziek, Gwengolo 1843) 

TAOLENN AR PENNADOU. — Fall 
labour, gant L. Herrieu. — Ar mar
c'hadour hag e gi, gant E. G. — Di-
hustelloù. — Ho mamm (son), gant 
J. Ar Bayon. — A gleiz hag a zehou. 
— Levriou kozh, levriou nevez. — 
D\ur perc'hindour, gant F. Falker-
heu. — XXIV" Kevererezh ar Sko
liou brezhonek. — .Ye deo ket ni el 
lûr I 

(DIHUNAMB, e brezhoneg Gwened. 
Koumanant-bloaz, Breizh : 3 0 lur ; 
Frans : 3 2 l. — Burcv «Dihunamb », 
en Henbont. C. C. 2 4 1 . 2 8 , Nantes.) 

AR PESK AOUR 
gant PAOL F E V A L 

diapleget e brezhoneg gant 
Roparz HEMON 

20 'skeudenn vrav gant 
R. MICHEAU-VERNEZ 

Lennit AR PESK AOUR a 
lakag ac'hanoc'h da skrijaR. 

Imprimerie Centrale de Rennes 
7, R. des Francs-Bourgeois 

— RENNES — 
PRIZ : 29 lur. 
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Hol lennerien 
a skriv... 

SKOUER VAT UR BARREZ 
A VRO-LEON 

Bet hon eus digant unan eus hor 
mignoned on deus. tremenet ur miz 
e Bro-Leon nevez - zo al llzhcr-mafl : 

« A-drugarez Doue, ar brezhoneg a 
zalc'h mat atav e P... Ur blijadur 
eo e welout prizet uhel c'hoazh gant 
ul lodenn vras eus an dud. Ar ve
leien a zo a-du gantan ha n'o deus 
ket pleget dirak ar repuidi evit ar 
prezegennou, evel ma vez graet e meur 
a barrez ait, e Skaer, da skouer. » 

Digant ur beleg eus Bro-Leon : 
« Kemerout a ran tro eus al lizher-

man evit renevezin deoe'h va gour
c'hemennou evit al labour kaer a rit 
evit hor Breizh hag he yezh vrezho
nek. 

Va dorn start en hoc'h hini. « 

mar plij gant sant Iltud, patron 
ar skol, ez ag houman war wel
laat bep bloaz hà war greskin. 

Ha ret e vije ivez da dud ail 
digerin bep hanv tiegezhioù hen
vel e Leon, e Gwened hag e Treger. 

L A N U 
gant Ronan-Yann HUON 

Pa ziskenntt da serr-noz grav 
Beg-al-Lann, da lavarout eo hent 
Montroulez oe'h erruout e Lanuon, 
d'ar mare m'emaA holl c'houleter 
kêr oe'h enaouifl, ez eo ur bam 
gwelout ar gêrtg sklerijennet kant-
hanter kant metrad dtndanoc'h, ha 
lagadoù ar c'htrri-tan o vont hag 
o tont en ur lakaat o c'hleuzeurloù 
da skedifî er stêr sioul pa erruont 
war bont Santez Anna. 

Diouzh an deiz eo ar gweled ken 
brav hag en noz. Astennet eo 
Lanuon, pe gentoe'h dastumet a-
hed al Léger. Un tammig war-gletz 
e verzer tour karrezek tltz Sant 
Yann ar Vali, bet kollet gantafi tost 
tri c'hant vloaz a zo ar beg koad ha 
plom a oa bet savet warnafi gwe
chall. Yann eo sant-paeron Lanuon 
hag a-raok ar brezel e veze graet 
d'ar 24 a viz Mezheven, diouzh an 
noz, ur brosesion vras gant an holl 
vannteloù ha kroaziou betek ar 
Marc'hallac'h. E-kreiz ar blasenn 
e veze c'hwezhet un tantad gant ar 
person e-unan, tra ma kane Lanuo-
niz bodet. en-dro dezhafi : 

Sant Yann, tad iliz Lanuon. 

A 
Uheloe'h a-us d'an tiez en em zis

tag war bevenn an oabl tour Brele-
venez (e Lanuon e lavarer « Berle-
wene »). Un tltz kozh-meurbet eo, 
gwtntet a-us da gêr war gant pevar 
ha daou-ugent a zerezioù. En tu 
dehôu dezhi e spurmanter tour 
mtstr chapel Sant Jozeb, pennobe-
renn hon tisavour breizhat James 
Bouille, enni un Hent ar Groaz dls
par bet livet gant Langleiz. 

Ur gêr gozh eo Lanuon, meneget 
alies a-walc'h en Istor Breizh en 
abeg d'an emgannou a zo bet en 
hec'h anvez ipe e-kretz kêr zoken, 
da skouer pa 'z eo bet difennet e 
1346 gant Jafrez ar Pontgwenn a-
enep d'ar Saozon. Ur groaz bet sa
vet e kroazhent straed ar Gabusl-
ned ha straed Landreger a verk 
bepred al lec'h ma kouezhas ar 
marc'heg kalonek. 

N'eus nemet baie dre ruioù ' zo 
evit kredifi ez eur distroet d'ar 
Grennamzer. E straed an « Doge-
rton », da skouer, a sav eus al leur-
gêr war-du ar Marc'hallac'h, ez eo 
ken stouet an tiez ha ken enk an 
hent ma tremener evel dindan ur 
volz. C'hwez ar c'hozh a zo Ivez 
gant an ti iskis e dalbenn mein-
glas war ar blasenn evel gant 
anvloù straedou a zo : Porzh ar 
Prad, Buzulzo, Kêrveno, Kêram-
pont, Penn-ar-Stank ha Rouda-
roe'h, an hent ma 'z ae enni Char
lez ar Govtg d'ober « skollg fluch » 
pa veze deut an nevez-amzer ha 
koulz an neizhioù. 

Ar ruioù-se e voe kantreet 
drezo ivez gant ar buhezontour ha 
prederour brudet Fcliz an Danteg, 
a voe savet e Lanuon, daoust 
dezhafi bezafi bet ganet e Plougas
tell. 

Le Gérant : G. BERTHOU 

IMPRIMERIE CENTRALE DE RBNNBS 

Autorisation P. C. 5 2 * 

N'heller két kuitaat kêr Lanuon 
hep komz eus ar stêrlg, morgouskel 
e strad he zraontenn ha bevennet 
gant runoù uhel evel ma vez •gtuelet 
peurvuiaîl e Breizh. Pa vez izel ar 
mor n'eus anezhi nemet ur wazhtg 
o 'n em silatl er fank, mel pa vez 
reverzhi e kemer neuze al Léger 
neuz ur stêr vras, ha brav-tre eo 
baie war he hed; war bevar-c'hant 
metrad bennak eo bevennet an hent 
gant ptkoloù gwez, ha d'ar sul e teu 
Lanuoniz, — ar re n'o deus ket a 
gezeg-houarn pe treid skâflv evit 
mont d'an aod, — da dafiva war an 
hent-se an avel-vor ha c'hwez ar 
bezhin degaset gant ar fru. 

B O D A D E G 
A N A V A L O U 

(Kendalo'h ar baj. 1) 

Ouzhpenn, bez' e c'hellfed bodan 
div pe deir gwech ar bloaz un 
nebeut tud e-barzh ur skol a-ratozh. 
Hag evit gwir, e-pad an amzer griz 
a vevomp, n'eus nemet en dro-man 
da ober diouzhtu. Ha setu petra a 
zo bet graet e Roazhon, abaoe ur 
bloaz, ma bon eus bet teir gwech 
skol an avalou, heuliet gant kalz 
a dud : houman, an trede tro, gant 
un daou c'hant den bennak. Dre-se 
e c'hellimip d'an nebeutan kaout 
« moniterion », a ziskouezo ur 
vicher d'ar re ail. 

EVL EVLT AR PATATE*». 
En diwezh, ret e vezo kempenn 

kenetrezomp kenwcrzh an nvaloù 
hag amafi ivez hon eus u r skouer 
da heuilh. Setu marteze poent tal-
voudusafi ar vodadeg, diskleriet 
gant ar gouizieg dispar a zo e penn 
skol Roazhon : evit gwellidigezh 
ar seurtou, evit deskadurezh a r 
voniterion, evit ar c'henwerzh e-
unan, bon eus skouer ar patatez. 
Sindikadou Breizh o deus savet 
evit ar patatez-had un emglov 
krefiv, a zo deuet a-benn da rei-
zhan kenwerzb an hadoù, da stu
diafi ha da zibab seurtou nevez, da 
sevel u r stnsion-studi evit-se, ha da 
gelenn ar gouerion o vont da gon-
trolerion, evel ma 'z eo bet graet 
e Roazhon e miz ebrel diwezhafi. 

Evit ar gwez avalou e c'hellfed 
en em glevout evel-se, ne lavaran 
ket ober pep tra hefivel, nemet e r 
mêmes giz, Ur skouer vat hon eus, 
al lec'h, an doare-ober, ha tud 
gouiziek tuet d'hon harpafi; ara
bat ankounac'haat ivez ar merk 
« Breizh », diskleriet pell ' zo her
vez ol lezenn hag a dalv evit ar 
vro a-bezh kenkoulz hag nr broiou 
estren. Ne c'heller gwellaat gouni
digezh hn kenwcrzh an avalou ne
met oe'h en em glevout evel-se etr*-
zomp-ni hon-unan, hng ouzhpenn, 
ur wech savet mat hon emglev, 
oe'h en em glevout gant nr miehe
rioù nll o deus interest en nvaloù 
ivez. Neuze e vo, sur mat, un tu 
d'ober ul Inmm-n-rnok souezhus el 
labour-dounr e Breizh. 

NIV. 1 4 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aoze t e brezhoneg gant Per D E N E Z 

« — Aman hag ahont e c'hounezan va imitez. 
Un tamm e pep lec'li ez an ha, diouzh ret, ec'h 
anavezan un tainm pep hini. » 

Kregin a reas Melear en e vrec'h hag heu 
•achan davet ar gantol rouzin da sellout pishoe'h 
outan. 

« — Me ' gav din em eus da welet dija », a 
hiboudas. 

« — E c'hall bezan », a respontas (ïeez. e 

zaoulagad o wilc'hata ouzh ar skieur re grenv. 

« — En Avranchez ? » 

« — Marteze en Avranchez. » 

« — Pa dremenas an dug, e krias ur pagan " 
truijhennek-holl... » 

ket gallet 

Fransez A 

« — Dug ! Doue d'az pardono ! » eme goustad 
Gefez. 

« — M'hen tou ! mestr Visant, ar pagan-se, le 
an hini oa ! » ' 

« — Va Aotrou mat 1/ 1'n'em boa 
tapout unan zoken eus gwenneien 
Vreizh. » 

« — En em venjifi a raes ? » 
« — Ur fentigell, va Aotrou mat. » 
Diskregin a reas Melear diouzh e vrec'h hag 

en em lakaat da brederiaii. 
« — Er vicher-se », a gendalc'has mestr Gefez 

sioui-tre, « e c'hounezer a-wechoù traoù estr eget 
pezhioù moneiz gwenn. Hag anaout a rit maner 
ar Gildo, Aotrou ? » 

« — Kastell kozh Jili A Vreizh ? » 
« — Un domani brav, heman ! unan hag a ze-

refe ouzhoc'h, Ao. Melear ! Da Yann An Hez, avat, 
en deus Fransez her roet. O ! a-dra-sur, her gou
nezet en deus, Yann An Hez l Evit dont en-dro 
d'am istor, ur wech e kriis ivez war dremen an 
Aotrou Jili. E kêr Plankoed e oa. N'am boa ket 
gallet tapout un diner breton. Ha me da huchal : 
« Dindan e rochéd-brèzel aour, an Aotrou Jili a 
guzh tan Sant-Anton ! » " 

« — Lampon fall ! » eme Velear en ur c'hoar

zhin. 

« — Un taol-skourjez a dapis e-kreiz va dremm 
digant ur floc'hig koant n'am boa ket spurman-
tet betek neuze », a gendalc'has mestr Gefez ar ruz 
o sevel d'e zivjod. « Dalit, gwelit 'ta I » 

Trein a reas e voe'h davet ar marc'heg : spis-
meurbet e oa treset ul linenn wenn a-dreuz dezhi. 

« — Ur gelastrennad vat. » 

u — Ya », a respontas Gefez, « dek vloaz ' zo 

hag ouzhpenn zoken. Atav e weler merk an taql 

ha gwelet e vo, war a lavaras din ar medisin, keit 

ha na vo ket ar floc'h en douar. » 

« — Ur gwaz eo breman ar floc'hig ? » 

« — Un denjentil, Aotrou, o tougen goal' ker

koulz ha c'hwi. » 

« — Pe anv eo ? » 

« — Aobri A Gêrgariou. » ., 

Un tav a voe c'hoazh. 
En dremmwel e skleure goulaouig an deiz. 
Melear eo a savas adarre e vouezh ar c'hentafi. 
« — Mestr Gefez », emezan, meurdezus un 

tamm, « kenderv eo din Aobri A Gêrgariou. 

< V M n d a l c ' h >/>! 3 ) t» 
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eus ar Vro 
Kele ier be r r . . . 

ya! berr!!! 
Ur wech • oa, hag ur wech na oa kat , ur barrez an unan eus 

pavar canton Breizh-lzel : lakaomp Lanrivoare, Traglanvlz, Poul-
drauzlg, pa Surzhur, pa Lennon, pa C'hregam, pa Blistin, pa Qastell-
Navaz ar Faou.. . T u d ar barrez-se, hag a zeue brazhonag ganto, 
ha stad anno gant ar gazetenn nemeti skrlvat avito a brazhonag 
pann-da-benn, da raln dezho doareou ar bod-holl ha doareou t ro 
an t l . . . 

Doareou t ro an t i , • lavaran-me... sonj ar gazetenn a oa o 
raln. Namat.. . namat.. ranarian ar gazatann n'int k a t an Aotrou Doua. 
Du-aa poil, a Roazhon, n'int ka t «vit gouzout petra ' c'hoarvez hag a 
zagouaz a Lanrivoara, Traglanvlz, Pouldrauzlg (gwaJIt uheloe'h I . . . ) . 
$a tu perak, aman barr ARVOR gant ar c'helaier aus ar vro. 

C'hwi ' t a , lennerien vat Breizh-lzel, douget d'ho yezh, ha douget 
da ARVOR, KASIT DEOMP KELEIER, UR BERN KELEIER ! Seul-
vavoc'h, seul-blijusoe'h, saul-lannetoc'h a-so e vo ho kazatenn I 

ARVOR. 

BRETONED 
PELL DIOUZH AR VRO 

PARIS 
MARV « AL LOUZAOUER ». — 

Keuz hon eus bet o klevout kelou 
marv Erwan Tillenon (anavezet ivez 
dre e anv-barzh Al Louzaouer), c'hoar
vezet e Paris n'eus ket pell. 

Ganet e voe an Ao. Tillenon e Bri
gnogan e 1885. Abred e voe dedennet 
gant an Emsav evit Breizh : e 1911 
e voe en a brientas goueliou bras 
Konk-Leon en enor d'Ar Gonideg, 
reizher ar brezhoneg. 

Gounezet gantan medalenn-enoç ar 
soudarded cr brezel ail. e labouras 
goude e minister ar Brezel hag e 
minister ar Verdeadurezh-Konvers e 
Paris. 

Ma ne voe ket evit sevenin e c'hoaat 
da zont da chom ha da labourât e 
Breizh, e labouras kalz e Paris evit 
Breizh hag ar brezhoneg. Bez' e voc 
unan eus saverien Kèr-Vreizh e-lec'h 
ma plije d'ar brezhoneger a youl vat 
ma oa ober prezegennou d'ar re 
yaouank.. • . . . . 

Un nebeut gwerzioù ha soniou a 
chom war e lerc'h, gant labouriou 
ail war e vro c'henidik, war buhezioù 
Mikael Koulm, ar skulter l>reton, ha 
Bastian Ar Balp, habiteu ar Bonedoù 
Ruz, hag un hir a studiadenn diwar-
benn strobinelloù Breizh-lzel. 

Chom a ray ennomp efivor « Al 
Louzaouer » evel hini lir brogarour 
kalonek hag un den mat. 

Arvor a ginnig d'e intanvez ha d'e 
vugale he gwiraû gourc'hemennou a 
genganv. 

BRO-DREGER 
LOGIVI-PLOUGRAZ 

GOUDE AN EURED KAER... — 
Goude an eured, dour dezhi... hag 
odivi d'ar sonerien, eme Jakou an 
Ti AU. Aman, avat, eo ret dimp 
rentan d'ar sonerien ar pezh a zo 
dleet dezhe, da lavarout eo ar wi
rionez. Eflam Kuven hag Ifig Hamon, 
hag o doa sonet ken brav ha ken 
drant an deiz ail, n'eo ket eus K.A.V. 
int, met eus Bodadeg ar Sonerien 
(B. A. S.), bleniet ken ampart gant 
Dorig Ar Voyer ha Paolig Monjarret. 

BREIZH-UHEL 

ROAZHON 
UN OFERENN WAR AN TON BRAS. 

— Bez' e c'heller sonjal, a-wechoù, 
n'eo kc; gwall vuhezek kêr Roazhon, 
kérbenn hor bro. A-wechoù ail, avat, 
e vezer digoLlet. ha brav. D'ar sul 
17 a viz Here, da skouer, cz eus bet 
un oferenn war an ton bras, en iliz 
Hor Salver, hag a oa eus ar seurt 
a ra enor d'ur gêrbenn. 

N'eo ket dianav ken anv Jef Pen-
w-enn evel sonaozour ijinus. Ken alies 
ha bep sizhun e vez klevet, e Roa
zhon-Breizh, tamm pe damm eus e 
bezhioù-sonerezh nevez-savet, hag ao
zet dispar peiurvuiafi. Bez' ez «us 
anezhan ivez ur mestr-orglezour, bet 
diskibl Marsel Du.prc c Paris : ur bam 
o voe selaou outan o c'hoari war an 
ograo>u Praeludium et Fugua e Sol 
izel, gant J.-S. Bach, hag a zo unan 
eus diaesan <> rakc'hoarioù » bet sa
vet gant ar c'hantor kozh. 

Goude e klcvjomp kentan poz ar 
C'honserto e Fa, gant HaendeJ. skri
vet evit laz-seniii hag ograom. E*âa 
ha dudius co ar c'honserto-se, bet 
bleniet gant A. Magadur, mestr-vio-
lonser c Roazhon-Breizh ha kelenner 
e Skol-Uhel ar Sonerezh e Roazhon, 
unan eus gwellan sonerien a Vr.iza. 

L'r souezh enn ail a voe evit an dud 
klevout Jaketa Vacher o kanaii. Ana
vezet-mat eo-hi evel violofisellercz c 
Roazhon. Ur vouezh aour hc deus 
ivez hag c ouezas ober ganti dreist 
er Ganaouenn evit ur Soprano, ten
net eus Kanadeg evit an Dreinded, 
gant J.-S. Bach ; eilet c oa ar ga-
naouenn-se, nebeut anavezet ha brav-
kenan koulskoude, gant al laz-seniii, 
bleniet gant Jef Penwenn. 

Da glozan c klevjomp Fugua c Rc 
uhel gant J.-S. Bach, savet war un 
destenn eeun, leun a verv hag a joa, 
hag a laka da dalvezout hoJl binvioù-
senin an orglez evit echuin gant un 
diskan war an touchennoù-boud. Jef 
Penwenn a ziskouezas enni adarre e 
vestroniezh. 

Ha tra ma 'z ac an dud er-maez 
(ha ne guzhcnt ket ar blijadur o doa 
bet) e tregerne an iliz gant Toccata 
Widor. Hor gourc'hemennou kalonek 
d'ar sonerien vreton o deus bet kalon 
da sevel ur seurt abadenn sonerezh 
evit dudi hag uhel-blijadur kriste
nien ha songarourien Roazhon. 

B. K. 

Àioù !... va c'hein ! 
D'ar 27 eus a viz Here e tegouezo 

503* deiz-ha-bloaz marv — dre zorn 
ar bourev — an denjentil uhel Jili 
Rez, anavezetoe'h kalz e-touez air bobl 
dindan an anv a « Barv Glas ». 

Barnet e voe Jili Rez d'ar marv 
d'an oad a 36 vloaz, evel sorser, rnun
trer, ha den kriz spontus e pep ken
ver. Lamct c voe e vuhez digantan 
e foenneg vras .Maov, kichen An 
Naoned, dirak ur mor a dud. 

Ne venegomp an darvoud-sc a reas 
brud, un estlamm, d'an ampoent, 
nemet evit an abeg souezhus-man. 
D'an deiz ha d'an eur, eeun-hag-eeun, 
ma voe lakaet ar Barv-Glas d'ar 
marv, holl vugale An Naoned a voe 
pradet dezho o revr... 

...d'o lakaat da zerc'hel sonj eus 
kastiz an torfetour 1 

P R O F O U 
Bet hon eus daou brof kaer 

evit ARVOR, a-bethn•••'•« Ur Cher-
nevad » : 500 lur, hag a-berzh 
« Jos Ar Gêrnevez » : 100 lur, e-
sell da lakaat skeudennou war hor 
c'hazetenn. 

Trugarez a - greiz - kalon d'hon 
daou genvroad l Graet e vo diouzh 
o c'hoant. 

ROAZHON-BREIZH 
(Gwagennad : 288 m. 6) 

LUN 1 A VIZ DU 1843 
Gouel an Anaon 

18 c. 45. — Gouel an Anaon e Breizh, 
ua displegadenn gant Yann-Bcr Ker-
dilez ; gant skoazell ar ganerien, 
Yann Dahoued ha Loeiza Bcofi. Eilet 
gant laz-senin Roazhon-Breizh, ble
niet gant Andrev Vallée. 

MEURZH 2 A VIZ DU 1943 
Qouel an Anaon 

18 e. 30. — Breizh, bro an envor, 
bro ar spi, proderiadennoù gant Flo-
rian Le Roy ; sonerezh nevez-savet 
gant Jef Penwenn ; gant skoazell dis-
plegcrien ha « Pempbenveg dre ger-
din » Roazhon-Breizh bleniet gant an 
oberour. Abadenn aozet gant Yann 
Roazhon. 

MERC'HER 3 A VIZ DU 1843 
19 e. — Sportou. ha Yaouankiz, 

gant Ewan Kroezer ba Jorand. 

YAOU 4 A VIZ DU 1843 
Kardeur ar Framm Keltiek 

19 e. — Kinnig Kevrenn an Des
kadurezh : BleniaQ.^ervai ar re 
gaouank, dever a bouiz, goulenn an 
amzer-da-zont, gant an dim. Davaud. 

19 e. 08. — Amprouin ar Poell hag 
Amprouin an Ijin er Vugale e Breizh, 
gant Goulc'hen Ar Pagan. 

GWENER 4 A VIZ DU 1843 
Ar Vuhez Keltiek 

19 e. — Yezh ha Broadelezh, gant 
Jord Ar Mec. 

Kouer ha Pilhaouer. 

Langoad hag ar Roe'h 
Langoad hag Ar Hoc'h a voc a-

vepred dlv barrez dishenvel a-walc'h 
an ell diouzh oben', daoust dezho da 
vezafi amezogezed. Parrezlanlz Lan
goad a zo lorc'h enno, gant gwir 
abeg, abalamour d'o maeronez santez 
Koupala, mamm sant Tuai ha sant 
Hervé. Diskouez a raed, n'eus ket 
poil c'hoazh, an ti-soul bihan e-
lec'h m'edo o chom ennafi e traofi 
ar vourc'h. Langoad, bro sioul hag 
ourus a gouerien I... 

* 
Ar Hoc'h, er c'hontrol, a voe gwe-

chall-gozh kavcll ur meurlad a va-
leorien-vro, a bllhaoucricn ha klaske
rien-vara, evel just. Klevet em eus 
kontafl e oa chomet eno, war gru
gell Ar Roe'h, ur vandenn u gan-
treerien da zlazezafl o o'hcrladcnn, 
un tammig evel ur « piou » ; eus a 
bo lec'h e oant deut ?... den n'her 
goar. 

Abaoc ar bllhaoucricn gentafi eo 
chomet spered Roc'hiz damhefivcl 
ouzh hini gwechall, daoust dezho da 
vezafi kemmet o doare hag o stad. 
Va mamm-gozh hc deus lavaret din, 
diwar o fenn, meur a zanevcll a 
laeron an hent-bras. 

» Ar re-se », emezi, « a gomz un 
trefoedach brezhonek na c'hell bezafi 
komprenet gant neb eus Langoad, 
p'omaint o werzhafi ur vuoc'h. Yezh 
al laeron, a laran dit, a laka an dla-
vaezidl da vezafi touellot. » 

Un devezli, d'an plTercnn-bred, 
person Ar Roe'h, a oa d'ar c'houlz-
se ur paotr dlblkouz e zaoulagad, a 
lavaras ar geflioù-mafl da heul er 
gador-brezeg, gant kalz a skiant : 
« Roc'hiz, ma zud kaezh, pegen 
laouen ha pegen evurus ec'h on da 
gaout e-barzh ar barrez-mafi tud ken 
madelezhus, ken dévot, ha dreist-holl 
ken kalonek d'al labour... tud hag a 
ya war an hcflchoù en ur zougen 
war o c'hein sammoù pounner... seier 
leun a draoù enne... » 

Hag ar Roc'hiz da vezafi c'hwe-
zhet gant al lorc'h, ha da lavarout 
a vouezh izel kenetrezo : <i Pegen 
mat eo hor person, ha penaos e oar 
hennezh prizafi e dud I... » 

19 c. 08. — Ar Gelted hag ar Filo-
jiezh, gant Kalondan. 

SADORN B A VIZ DU 1843 
O'hoariva brezhonek 

18 e. 30. — Penaos e voe ijinet 
ar bagoù-dre-dan, kontadenn varzbus 
evit or radio, savet gant Jord Ar 
Mée ; c'hoariet gant strollad » Gwa
larn ». 

18 c. 45. — Kardeur ar Vugale, gant 
Mari Milin hag ar c'haner Alan Ar 
Berr, Jef Penwenn ouzh c cllafi war 
ar piano. 

19 e. — Kuzulioti evit ar re a zesk 
ar brezhoneg, gant Andrev Gelleg. 

Aman e vez graet 
un distaol f0°/ o 

d'ar re a gomz 
brezhoneg 

? ! ? . . . 

llogen, kenderc'hel a ra ar per
son, en ur lavarout : « ...Met pebezh 
glac'har..., siwazh..., ma zud kaezh I 
o-barzh ar selcr-se... ma breudeur ha 
ma c'hoarezed kristen... nag a draoù 
laeret I » 

Neuze, avat, an holl Roc'hiz da 
blegafi o tennoû dindan ur wirionez 
ken kriz, ha kaset. dezho ken dldro... 
en ur c'hrozmolat koulskoudo a-enep 
d'ar person : « Setu ur raton mlfl-
son (ur beleg fall), avat I » 

A 
Person Langoad ivez, d'ar mare, a 

blije dezhafi gwelout gwazed krefiv 
a oa gouest da zougen traoù poun
ner (pas e-glz Roc'hiz, eve lkent l ) . 
Hemafi en devoa lakaet ober evlt 
banniel bras santez Koupala ur wern 
ken uhel ha ken tev, ma oa diaes 
kroglfl enni gant un daouarn evlt 
ho loc'haft diouzh an douar, pc Jos-
tafi pe zibradafi anezhi. Komz a run 
eus an dra-mafi, c'hoarvezet gwe-
chall-gozh, pell amzer a zo, peogwir 
no ou ket c'hoazh dimezet va mamm-
gozh. 

'Neuze eta, ar person, e-pad an 
abardaez, da sul a-raok ar pardon, 
a vode ar baotred yaouank hag ar 
wazed o devoa c'hoant da vezafi di
babet da zougerlen evit ar sul war-
lerc'h, rak dougen banniel santez 
Koupala, pegen pounner bennak e 
c'helle bezafi, a oa un enor bras. 

Evlt den ebet ne oa an dra-se un 
nnvozlnti, hu ne oa ket ezhomm em
bann ar c'helou ; pep hlnl a ouie ar 
c'hiz, hag ar wazed, evel gourenc
rion, a zoue d'ar genstrlvadeg eus 
mereuriou pellafl ar barrez. 

Ar person, « tonton Lom » e veze 
graet anezhafi, a lakae pep hlnl d'e 
dro da zougen ar banniel lia da ober 
teir gwech tro an iliz gant teir stoua-
denn, divrec'h astennet, eu ur dre
men dirak an aoter. Bez' c oa darn 
ha na raent ket un dro, darn ail a 
roc dlv dro, ha lod ail a gaso o 
c^hcfrldi da benn dirak ar person 
kozh a bare al levenez war e fas. 

« Paouez 'ta, paouez, ma faotr I » 
u lavare Tonton Lom d'an hini oa 
act ar- maout gantafi. Ha gant ur 
vouezh truezus : « N'ez ket, evel-
kent, d'en em lazhafi a-raok disul, 
rak ezhomm e vo ac'hanout... ». 
Lorc'h a on neuze c duoulagad or 
paotr, a ouie c vije lavaret a vouezli 
izel ntro an dud, ha dreist-holl gant 
ar merc'hed, diwar o benn, da zeiz 
ar pardon : Sell 'ta, n'anavezez ket 
hennezh a zoug banniel bras santez 
Koupala ? Hennezh zo ur gwaz, hag 
a zo het trec'h war ar baotred ail 
disul diwezhafi ! » 

Ar (iroaz Aour, an hini n'eus he 
far tro-dro neme.j e Plouared, a oa 
un enor ivez dougen anezhi. Hervez, 
evlt lakaat hen ober, e roas pep hini 
en devoa skoundoù aour a voo teu
zet lia roet d'un arzour da gizellafi. 
E-pad au Dispac'h bras, c voe ku
zhet ar (îroaz-se en ur c'houmanant 
bennak, hag e-pad ur mare, ne ouie 
den pelec'h edo ; ha ne voe adkavet 
nemet pell amzer goude. 

Selu eta penaos e oa Langoad gwc-
oliall ur vro seven e-klchcn hec'h 
amezegez ker Ar Hoc'h... Ha hrcnmfl, 
hiziv an deiz, nuoust da Hoc'hlz be
zafi ken sevenet ha tud Langoad, ne 
vo ket intentet an dra-se keit hag e 
pado ar bed... 

« Kouerlen Langoad I » a vezo 
lavaret... 

«' Pilhaoueiien Ar Hoc'h I » a vezo 
respontet.... 

NOTENN A-iiKiiz ARVOR. — Gant pli
jadur vras ec'h cmbannlmp respont 
Pilhaouerien Ar Roe'h da Gouerien 
Langoad. 

HOI'AM/.H BHOUD1G 

(Kendalc'h ar baj. 2) 

Marc'heg ou hag e tifennan ouzhoc'h ober noaz 
outan. » 

« — Noaz outan ! me ! » a grias buan Gefez. 
« a ! n'am anavezit ket. C'hoant am eus ez afe 
an Aotrou Aobri en douar, ya sur, met evit her 
c'has di va-unan, netra d'ober, va Aotrou ker ! 
Met, m'ho pije sonjet eveldon e vez un arched 
prennet gwelloc'h eget un toull-bac'h atav, em 
bije-me lavaret : Amen. » 

« — A-walc'h war se, mestr Gefez. » 
« — Evel ma karot, Aotrou. Me, avat, ne don 

ket ur marc'heg ha menozioù ali a c'hellan da 
gaout... en aferiou a sell ouzhin, se ' zo sklaer ! 
Ur c'hevezer am eus-me ivez e-kichen Simonaig. 
N'eman ket zoken en toull-bac'h hag ar c'hentah 
ma vo krouget, ar gwellan e vo. » 

« — Penaos ! krouget ! » a grias Melear. 
« — Ur profig eo a c'houlennan diganeoe'h, 

ouzhpenn an hanter-kant skoed Naoned. » 
« — Krougan va Yannig kaezh ! » eme Velear 

en ur vousc'hoarzhin.^ 
< r — O ! o ! hen a'n a vezo ut a r i t ! Ur bugel 

koant, n^eo ket.îtft? » 

« — Ur bugel eus ar plijusan. » 
« — Ma ! pa ho po prometet e vo krouget, neuze 

e vo tonket da vat etrezomp afer Vorevei1. » 
« — Morse ne vo krouget, mestr Gefez. » 
« — Neuze torret e benn,; ne ra forzh din. » 
« — Na torret e benn. » 
« — Mouget en traezh-bouk. » 
« — Na mouget. » 
« — Beuzet er mor. » 
« — Na beuzet ! » 

Ouzh ar gerioù diwezhan-man e krizas un tamm 
ar marc'heg Melear c dal. Kaniman a reas mestr 
Gefez e veg en ur mousc'hoarzh orbidus. 

« — Va Aotrou ker», emezan, « ar mestr oe'h-
c'hwi, ha me ar servijer. Mat eo bezan mignon 
deoe'h, se a welan. Em bro-me, e Normandi, c'hwi 
' oar, e chipoter keit ha m'heller. Va lezit 'ta da chi
potai. Ne fell ket deoe'h e ve an hailhon yaouank 
na krouget, na torret dezhan e benn, na mouget, 
na beuzet. Marteze avat e vc, un doare ail d'en 
em glevout. Ahont, en e doull-bac'h, a-dra-sur, ho 
kenderv Aobri en deus ezhomm bras eus ur floc'h. 
Un ober madelezhus e ve rein dezhan ar Yannig-
se. Daoust hag an, dra-se ' blij deoc'h n aotrou ? » 

« — Se ne blij ket din. » 

« — Neuze, lakaomp dezhan ur jakedenn war 
e c'hein ha ra 'z aio da soudard. Piv ' oar ? Mar
teze e teuio un deiz da vezan kabiten. » 

« — Ne fell ket dezhan mont da soudard. » 

« — A, neuze, mar ne fell ket d'an Aotrou 
Yannig mont da soudard... » 

Brouezan a rae, ar Gefez onest-se. 

« — Alo, lakepod ! » a grias souden ar mar
c'heg en ur sevel. « Freskik eo an aer er mintin-
man. Eluni dm un tantad mat ha dalc'h war du 
latenn ! Ma ouzout pelec'h e skoach an treitour 
Morever, hel lavarout a ri, d'ober da zlead a 
sujed féal. Ma n'iiel lavurez ket, d'ar groug ez i ! » 

Ne oa ket Gefez unan d'eu em sevel ouzh ar 
barrad-kounnar-se. 

Soublun a reas betek au douar hag eltimin 
un tan. 

E-keit se, e pourmene Melear er sal da zireudiii 
c izili morzet. 

Tra ma flammine dija an tan en oaled, e 
tostaas ouzh ur prenestr ha teurel e sellou war 
ar maez tro-war-dro. il < - , 

(Da genderc'hel.y 



A R V O R 

Pod-h ouarn burzhudus 
paotr ar marc'had-kuzh 

T E S T E N I 

Ar veleien hag or brezhoneg 

Nag ur gwall-vichor klask ama
nenn ! 

Monet a vereuri da vereuri, gou
lenn, pedin. aspedin, gouelan. 
N'eus netra d'ober : n'eus ket a 
amanenn. 

Na dit ket da gredin ez eo evi
don e ran ar c'hlasker bara — ar 
c'hlasker amanenn kentoc^h, ! — 
Gout a ran breman ober hep ama
nenn. Soubenn legumaj, yod, kram-' 
pouezh, patatez poazhet cn dour, 
setu hor roll-meuzioù. E gwir, 
sec'h <eo un tammig, dreist-holl pa 
n'eus nemel dour da evan. Freal-
zin a reomp en ur sonjal ez eus 
c'hoazh kalz a dud reuzeudikoc'h 
egedomp. Ni, ac'hoel, n'omp ket 
treutaet. 

Met, ar wech-mafi, ur c'henderv 
dimp, harluet dre-ret e Pariz en 
deus skrivet en ur glemm muioc'h-
mui. Truez em eus bet outan ha 
kroget em eus gant va labour 
truezek. 

— Un hanter-livr hepken ?.. 
— N'em eus ket ken netra. P'eo-

gwir n'em eus netra n'hellan ket 
rein deoe'h an disteran tammig. 
Ur bern ken bras e dlean fournis 
d'ar rekisision... 

— Kenavo neuze ! 
Ar c'houer-man, en deus ra-

c'houizet ouzhin gwerzhafi ama
nenn, a zo anezhan ur brogarour. 
Poltred ar Marichal a gaver en c 
di, e-tal hini Jan-Mari Goasmat. 
Kasoni bras a vag an den-man ouzh 
paotred ar marc'had kuzh: « Daou
zek bilienn blomm en o c'hro-
c'henn, setu ar p .zh a faot dezhe», 
emezan. Evelse eman Job Lagadek, 
leshanvel cf> barrez Job Beg-Bras. 

Pan deo gwir n'em eus tamm 
amanenn ebet da gas, mennet em 
eus monet da c'hedona un noz
vezh. Ur c'had n'eo ket da vont 
disprizet. 

Ha gout a rit gedona ?... Ur 
chase ag ar plijusan éo. Da gen
tan, e-pad an deiz ez eer da la
kaat kouevrad war lein ar c'hleu
ziou, e-lec'h ma tremen ar c'had ; 
kouevrad graet gant orjalenn 
kouevr hag heman frotet mat 
ouzh ur plant bennak evit na vo 
ket gantan blaz — pe c'hwez 
— an den. War-lerc'h, e-kreiz an 
noz, war-dro div eur ag ar min
tin, e krog ar chase. 

An noz-se edomp tr i war an 
dachenn, ha tri c'hi ganimp. 

An tr i c'hi ? Taïo, Medor ha De-
monzi, ma hini-me. An tri faotr ? 
Herri, a labour en ti-kêr ; Paol 
Danigo, a zo bet disoudardet n'eus 
ket pell, ha mab ar skolaer. Na 
vezit ket feuket ma roan deoe'h 
anvioù ar chas d'anaout da gen
tan. I eo hag a ra al labour pen-
nafi, dezhe an enor kentan. 

Glav a oa oet en derc'hent, ha 
diaes e oa kerzhout war an douar 
gleb. Petra a ra, e gwirionez, ar 
fank, ar glav, an avel yen zoken 
d'ur jiboesaour a glev e chas oe'h 
harzhal en ur redek warlerc'h ur 
c'had ? Din-me atav ne rae netra 
ha n'em boa nemet u r soursi : heu
lian Demonzi, kavet gantan ur 
c'had ; houman a dec'he, mail de-

zhai monet da vusaat en he ched-
toull, ha Demonzi he heulie a benn-
herr. Ha ni a-dreuz ar parkoù di-
soursi eus ar fank hag eus ar bar-
roù a foele hor dremmoù, pa 
lammemp war ar c'hleuziou. 

Raktal... Kouik ! eman tapet ! 
« Eman tapet ! » a huchomp holl 
en ur redek fonnaploc'h c'hoazh. 
Ya, eman tapet ar c'had, tapet ha 
taget brav. Un taol meilh-dorn 
war he choug, ur « peoc'h ta I » 
d'ar chas a tizet gant c'houez al 
loen gouez, hag er sac'h. 

Peder eur a sone e kloc'hdi ar 
vourc'h hag hor boa peb a c'had. 

« — N'eus ket gwarizi d'ende-
vout », eme Baol. « D'ar gwele 
breman ; un tamm repoz ne ray 
ket droug dimp ! » 

« — A-du ganit ; arabat din an-
kouaat em eus kartennou - boued 
da ingalan warc'hoazh », eiîie 
Herri. 

« — Ha me ur gordennad-keu-
neud da heskennat », einezon. 

Davet ar vourc'h ez eomp neuze, 
barr gant ar joa. 

A-greiz-holl, e klevomp harzha-
dennoù hor chas, harzhadennoù 
souezhus avat, evel ma vijent oe'h 
en em gannan; souezhus, ie gwirio
nez, i ken kustum da vonet dal-
bezh a-gevret. 

« — Deomp da welout », a lavar 
unan ; hag e kemeronip penn hon 
hent war-du lec'h ar safar. Safar, 
ya ! ha krogad ivez endro d'ur 
pod-kouez ha d'ur voest drailhet 
gant dent ar chas. Drailhet en abeg 
d'an tenzorioù diniver a oa e-
barzh... Tenzorioù gouest da la
kaat chas d'en em zrailhan, ha tud 
zoken. A-druez fregoù ar voest, e 
welomp silzigennoù, pastez, kig-
moe'h, un anduilh. Rac'h an traoù 
diwelus, c'hoantaet ha prizius, a 
laka da huanadin ha da hunvreal 
tud an amzer a-vreman... Ne deo 
ket goullo ar pod-kouez zoken ; 
er fons ez eus bleud gwinizh, war 
ar gorre amanenn, an « aour 
blot ! »... Un tenzor, ya ! ur wir 
denzor. 

Raktal .e teu ur sonj d'hor spe-
doù. Da biv eo ? Da biv eo ?... 

« —• Larit da biv e oa ken
toc'h », eme Baol, « rak breman 
dimp-ni eo ! » Setu Paol e gwi
rionez. N'eo ket evit koll boazioù 
ar c'holonial ! . 

« — Dres evel en Istor Santel », 
a lavar Herri, en ur c'hoarzhin, 
« ur mann leun a voued a zo koue
zhet diouzh an nenv. » 

Evidon-me e lakan ar voest war 
va fenn. Paol hag Herri a gemer 
pep hini e brog ar pod-kouez. 
Mont a reomp d'ar gêr eiirus, en 
ur sonjal petra a raimp gant hon 
tenzor. Nag a dud a vo eurus gan
tan ! Rak evel just lodet e vo ar 
boued être hon holl vignoned. 

« — N'on ket Jan d'Ark, ha 

mouezhioù a glevan neoazh 1 », a 
Javar Herri en un taol. Gwir eo I 
hag e klevomp mat ni ivez, bre
man. 

« — War hon tor 1 » a c'hour-
c'hemenn Paol soudard. Ha setu 
ni, sentus, astennet e-barzh fozell 
an hent. 

Eman tri den o tostaat liag o 
komz ; unan anezhe zoken a gomz 
ur yezh iskis n'on ket evit kom-
prenn. Met Paol, en, a zo bet e 
Dakar hag c Sant Loeiz, a anav 
pep seurd langachoù gouez. He
mafi emezan a zo « argo » Sant-
Denez. 

Bout ez eus ur vouezh arall* ha 
hounnezh m'em eus dija he c'hle-
vet, hanval ganin. Evit bout su-
roe'h e savan va fenn. N'am boa 
ket faziet ! Mouezh Job-Beg-Bras 
an hini eo. Ar vouezh-man a gomz 
e brezhoneg hag a lavar : « Emen 
eman ar pakajoù 'ta ? N'o gwe-
lan ket mui. » 

Klaskit 1 klaskit, va zud vat ! 
c'houi a uzo ho tlvc'har hag ho 
taoulagad evit netra m'hel lavar 
deoe'h... 

Emaint o vonet pelloc'h e-pad 
ma kemeromp penn an hent da-
•vet ar ger. 

Antronoz mintin e oa ul levenez 
hep par er gêriadenn o klevout 
an doare souezhus embannet gant 
tonton Loeiz-Pav-Foll. 

« — Hiziv e vo amanenn e-
gwerzh e ti Ugeni Martolod, ha kig 
moc'h c ti Matelin. Ne vo ket (lo
ber n dikcdoù. » 

« — P ' e t ra a zo kaoz a se ' t a?» , 
a c'houlenne diganin Mari Jegouzo 
gozh en ur lardan ur grampoe-
zenn. « Traoù e-leizh evel araok 
a r brezel. Marteze eman debarket 
an Anglichen ?... » 

D'an enderv ez eas Paol Danigo 
da zaskor da Job-Beg-Bras c bod-
bugad. Hag hemafi en doa evit ur 
wech ur beg kalz bihanoe'h. 

« — Dal, Job » eme Baol. « Me 
'm eus kavet an dra-man e Kale-
dorz, nepell eus ar wazh. M'em 
eus gouezet >e oa dit, rak skrivet 
eo da anv warnan. Ne vern ! bre
man e taolin evezh; met dleet az 
pefe laret din e oa da vaouez ur 
gannerez-noz. » 

Kavet en doa unan eus kenla-
bourerien AHVOH ubegoù en obe-
rerezh an aotrounez veleien war 
dachenn ar brezhoneg ; bet en 
deus da heul al lizher a dennomp 
diouti laouen ar pennadoii-maà da 
heul : 

« ...Kasaiis eo un tammig ho 
kwelout o teurel douetans war 
sonj « ministred Doue » pa 'n 
em lakaont da boanian gant ar 
brezhoneg. Anat eo n'emaoe'h 
ket bemdez o stourm a-lazh-ki 
ouzh ar mor a c'halleg a zo o 
klask beuzin ar brezhoneg ; du-se 
e burevioù Roazhon ne glevit ket 
trouz al lanv o tilammat ! Ma ne 
harzfemp ket... ma rafemp diouzh 
c'hoant ha meno an dud ne ve-
femp ket pell o tilezel a-grenn ar 
brezhoneg en iliz... rouez i e vefe 
ar re en em glemmfe ! Diaes e 
kavomp gwelout «paotred ar bre
zhoneg», evel u livirit — piv eo 
paotred ar brezhoneg abaoe kant-
vedoù ? — o teurel douetans war
nomp... 

« ... Kas a ran deoe'h ul levrig 
nevez hag ur pennad da embann 
war Arvor, mar plij deoe'h. (Em
bannet co bet en niv. 144.) 

Ar bloavezh 1943 ne vo ket bet 
goullo adarre evidomp war da
chenn ar brezhoneg : 

War an daouiin evit ar Vro (17.000 
skoucrenn) ; Gloar da Vari (5.000 
skoucrenn) ; Va c'hatekiz bihan 
(20.000 skoucrenn) ; Va c'hatekiz 
krenn (40.000 sk.) ; Me a zesk bre
zhoneg (15.000 sk. nevez) ; Le breton 
par l'image (?) ; <An oferenn heuliet 
gant an dud fidel (10.000 sk) ; .4r 
gwsoù, kempennet gant Yeun Ar <io 
(3.000 sk.) ; Yezhadur, pe granier ar 
brezhoneg, gunt Y.-N, Nedeleg ; Ka-
nomp (2.000 sk, muioe'h) ; Pedomp 
(2,000 sk. muioe'h) î Kanomp c'hoazh; 
Gwazed a-zoare ; Eur gwaz a rankez 
dont da vezaii ; Istor Fatima ; Buhez 
sant Fransez : AI levr kantikoù re-
nevezet (10.000 sk.) ; Toniou ar C'han
tikou, gnnt Marrcc (1.000 sk.) ; Gouel 
ar Mammou (5.000 sk.). 

Ha kement-se en despet d'an 
diouer a baper... (ha da veur a 
skoilh all...) 

Ha kontet hoe'h eus an 20.000 
a vugale hag ouzhpenn a zesk 
lenn ha skrivan brezhoneg er sko
liou kristen eskopti Kemper, dan
vez lennerien evit diwezhatoc'h ? 

Ur c'helou all a bouez am eus 
da lavarout deoe'h : Kredin a ran 
ie 'vo digoret er bloaz-man — ma 
tigor ar skoliou — dorioù ar sko
lajoù. kristen d'ar brezhoneg en 

AR CHWENENN 

Un nozvez n'edon ket evit kousket 
Gant ar c'hwen eskumunuget, 
Eus gouenn diaoulek ar merc'hed, 

O ' kregin em divorzed. 

Ha me teurel va dorn 
Ha pakajï unan vorn 

Ha kas ane'hi buan ha prest, 
Betek Brest, 

Da di ar medisin kezeg 
Anvet Yann-Vari Berrlostek. 

Ar c'hwenenn, taolet war e daol, 
[A lammas kerkent en e c'haol. 

Neuze ' savas ar c'hri 
Koulz er maez hag cn ti. 

Ha kalz gwasoc'h c'hoazh e sams ar 
[c'hroz. 

Pa lammas hi war lostenn ar vamm 
[gozh ; 

Mu 'm oa ranket he ziridaiH ; 

Ha me he bridan, 
Pignat war he c'hein, 
Mont ganti d'an trein I... 

P1 edomp diskennet er Vorc'h-Wcnn, 
E lamm va c'hwenenn el lagenn. 
Pa ' em gav Lanig al Louarn 
D'hon tennafi kuit dre ar skouarn. 

Ha me, 'vit en trugarekât, 
Rein dezhan daou pe dri vazhud. 

Ha va c'hwenenn prim ac'hano 
Hag he divesker ' zo atav 
Oc h ober skourjezoù 
Mantel siminal ou 

E ti person Lokornan ar Fank. 

Selaouit, tudoù kozh ha gaouank, 
An neb na gredo ket 
Ra redo du welet t ! ! 

(Dastumet gant Yvon CUOCQ.) 

eskopti Kemper. Nevezinti u bouez 
brus, rak er skolujoù eo e tiwano 
danvez lennerien evit ar c'he
laouennou uhel hag ivez danvez 
skrivagnerien ha barzhed. Aman 
udarre e vo diouer a levrloù : 
a-zevri emuer ganto, a gav din. 

Kendalc'h Landerne a voe un 
dudi hag ur freulz. Puotred an 
eskoptioù all a zo bet sabatuet 
naet. 

N'eo ket gwall zereat moarvat 
bezan o senin ar c'hloc'h an-
unan, met karout u rafen ho pefe 
un tammig muioe'h a zoujafis evit 
al labour a ra « ministred Doue » 
war dachenn ar brezhoneg — n'am 
eus ket kontet nr c'helaouennou a 
renont (27.000 skouerenn bep miz) 
— hu muioe'h a flzians enno. 

Gunt va gwellafi gourc'hemen
noù. 

N***. » 
Skrivet eo bet al llzher-se gant 

unan eus gredusafï beleien eskopti 
Kemper e-kefiver ur brezhoneg, 
hag a oar ober gantafi dtspar en 
e labour aluzener Yaouankiz Kris
ten ar Maeziou. Bennozh Doue de
zhafi evit an eostad labour dispar 
en deus roet tro dimp evel-se da 
lakaat dindan daoulagad lennerien 
ARVOR. 

Glac'har ur butuner 
WAII DON : 

Me co Yannig ar Mil Micher. 

Me ' zo >ur paour kaezh butuner (2 w.) 
A gav bremafi hir an amzer. 

Hop hei tra la la la 
Tra la la la, la la la la 
La la la, la ta, 

Abaoe ma 'z eo bet deut ar c'hiz (3 w.) 
Da gaout ' met daou bakad ar miz. 

Hop hei... 

Pa vez tremenet ur sizhun 
Va e'horn ' rank chom goude war yun. 
Va c'halon a vefe laouen 
' C'hallout ober ur vogedenn. 
Netra n' chomo d'am diduifi 
Ma rankan terrifi va e'horn pri. 
Ha pezh a zo kalz gwashoe'h c'hoazh, 
Eo gwelout beg fri va gwreg Soaz. 
Paour kaezh, n'eo ket evit berafi ; 
Gwell ' vefe diouer a vara. 

' Vez ket ken druz ar grampouezhenn 
Pa n'hell ket lakaat ur brizenn. 
Ober a ra tro al leur-zi 
Hep kaout netra da zibunifi. 
Ne glevan nemet gerioù kri', 
'Baoe n'eus tamm louzou d'he fri. 
Echu ar peoc'h en tiegezh, 
Ar garantez, al levenez. 
Gwechall me a rae goude koan 
Ur c'horniad butun 'tal an tan, 
Va gwreg a lake ur brizenn 
Hor c'halonoù ' veze laouen, 
Azezet en hor c'hador-vrec'h, 
' Vevcmp eiirus ha dinec'h. 

Ar boan gorf hag ar boan spered, 
' Nije kuit da heul ar moged. 
Kenavo da bep plijadur 
Gant ar brezel, ar strizhadur. 
Ne gomzer mui 'met eus labour, 
Eus bara-brenn gant bannac'h dour. 
Ma tle ar vuhez-mafi derc'hel, 
' Vefe gwelloc'h ganin mervel. 
P'en em gavin dirak Sant Per, 
' Lavarin dezhafi krak ha berr i 

« Me ' zo ur paour kaezh butuner, 
Ganet 'tre Kernev ha Treger. 
Deut on da weloul va zad-ltufiv 
Ma chom gantafi un tamm butun, » 

KnsTio AN AnaOAU. 

Morlenn Vrest 
gant Remont TASSEL 

Tabut a zo bet meur a wech diwar-
benn morlenn Vrest, he lec'hiadur • 
penn kornok Europa, he goudor don 
ha ledan. Seblant a zo e felle da ver
deadurezh-vrezel Bro-C'hall, dlouzh 
un tu, mirout eviti hee'h-unan ampled 
ar vorlenn. Hag a-du-Vall, mad an 
arboellerezh gall a c'houlenne ma vije 
lakaet en Havr-Nevez penn al llnen-
noù-llstri treuzatlantek. Pouezus a-
walo'h e voe ar mad-se evit ma ve 
Brest da gentafi, er o'hantved di
wezhan, Sant-Nazer goude, abaoe 
1986, dibero'hennet evit gounid an 
Havr-Nevez nemetken. Ha koulskoude, 
nag ar porzh-se, nag e drowardroioù, 
hep donder, hep goudor mat a-enep 
avelloù bras ar meryent ne roont d'al 
listri bras kement a aesterloù hag e 
vez kavet e Brest. 

Den n'en deus disoftjet en doa an 
Amerlkad Plerpont Morgan kinniget 
d'ar gouarnamant gall peuraozaA mor
lenn Vrest «vit ober ganti penn an 
holl linennou treuzatlantek amerikat. 

Ne o'houlenne nemet ur o'houmanant 
dek vloaz ha pevar-ugent, en ur rein 
d'ar gouarnamant gall pep kred diwar-
benn e veli hag ampled ar porzh gant 
ar verdeadurezh-vrezel. Ar gouarna
mant gall a nac'has. 

Hiziv an deiz, war hon eus klevet, 
ez eus raktresoù evit sevel ur porzh 
treuzatlantek hag adaozaft ar vorlenn. 
Qouzout a reomp ahendall eman ar 
gevredigezh « Transat » e sofij a-
zevrl-kaer dont da annezaft e Brest, 
abalamour d'ar reuz bras gouzaAvet 
gant porzh an Haor-Nevez. 

8etu aman petra a lavare diwar-
benn se an Ao. Coyne, IJInour ar Pon-
toù hag an Hentou er bloavezh 1820: 
« Morlenn Vrest a zo war un dro ar 
peiian er Mor Atlantel, an eo'honaA, 
an donan hag an diogellafi e-touez holl 
vorlennoù Europa. Kinnig a ra d'al 
listri donderloù ouzhpenn 20 metrad 
dindan ar mareoù-mor izelaft, war 
1.000 hektar, hag ouzhpenn' 12,60 
metrad war 5.000 hektar, da lava

rout eo war div bempvedenn eus ar 
gorread a-bezh. Digerifi a ra war ar 
mor bras dre ur mulgul ledan a gaver 
ennafi e pep leo'h donderloù 20 m. da 
nebeutafi, ha dre Oanol-lz a ledana 
tamm-ha-tamm betek 3 0 mllvor, hag 
a zona betek ur 100 m. bennak. » 

N'eo ket hep abeg e voe lavaret 
emafi trowardroioù Brest e-touez al 
lec'hiou darempredetafi er bed holl. 
Tregont mil lestr a dremen bep bloaz 
er-maez da Enez-Eusa, da lavarout 
eo ur c'hant bennak hag ouzhpenn, 
deiziou a vez. N'eo ket souezhus enta 
ez eus bet gwallzarvoudoù, hogen, 
evel ma tlspleg dimp an Ao. Ooyne, 
« an darn vuian eus al listri aet d'ar 
strad er-maez da Vrest, — ma n'eo 
ket an holl anezho, — a folle dezho 
tremen a-zouar da Eusa, o tont eus 
an Hanternoz ha dreist-holl eut ar 
C'hreisteiz, evit dont tre e Mor Breizh. 
Al listri hag a gred dezho ez Int aet 
dija e-biou d'al leo'hioù-douarafi, ne 
soursiont ket atav da glask an nord 
a-raok kemmafi hent, hag e riskl 
emaint da stekIA ouzh kerreg Enez-
8un pe Enezeg Eusa. Oant ar vru-
menn hag an avelloù kornok eo aes-tre 
fazIaA. Kresket eo bet niver an tou-
rloù-tan war beg kornok Breizh dres 
evit redlaA ar voraerlon da deurel, 
pied. 

« Er o'hontpol, evit al listri a zeu 
tre e morlenn Vrest, dio'hallua eo 
fazlan, dre ma vez ret dezho evesiiaav 
ouzh al leo'hioù-douarafi. 1 Ouzhpenn 
se, n'eus ket aliesoo'h a vrumenn e 
kostez Brest eget e Mor Breizh, ha 
stankoc'h n'eo ket. 8kiant-prenet ar 
verdeadurezh-vrezel a ziskouez splann 
ez eo porzh Brest aes ha dlogel a-
walo'h dont e-barzh evit bezaA lakaet 
da borzh meur. > 

Ur pemzek bloaz bennak ' zo, e voe 
savet ur raktres evit eo'honaat ar 
porzh-kenwerzh dre hen astenn war-
du ar Reter hag ar Qevred. 8avet eo 
bet ar porzh a-vremafi war un gwe-
lead pri stank anvet bank 8ant-Mark. 
War-hed 1.200 m. dlouzh an aod kent, 
e teu an donderloù, a ohome war-dro 
2 ha. 3 m. dindan ar mareoù-mor 
izelafl, da zlskenn a-daol-trumm, war-
hed 200 m., betek 12 m. donder hag 
ouzhpenn. Emafi ar roo'h e pep leo'h 
e donderloù 12-16 m., ha ne o'hellfe 
ket bezaA leo'hiet gwelloc'h evit sevel 
start hag aes diazez ar o'haeoù, hep 
ober labourloù-dlroo'haA koustus. 

Mennet e oa bet ober un heullad 
Jennoù-porzh, 400 m. ledan ha 600 m. 
hir, kleuziet betek 12,60 m. don din
dan ar mareoù-mor Izelaft, gant 
kaeoù 400 ha 600 ml ,hir. Al listri 
brasaA a zeufe e-barzh 1 dre un tre

men 400 m. ledan, evit dont ouzh ar 
c'hae. Hervez an ezhommoù da zont 
• o'hellfe ar steudad lennoù-porzh ha 
kaeoù bezaA astennet tamm-ha-tamm 
war-du ar Reter; war 2 pe 3 c'hllo-
metrad bennak. 

« Oant kement a dalvoudegezh-
natur », a gloze an Ao. Ooyne, i e 
c'heller tennafi ar mad diouti hep kalz 
a zispign ha kuit a vlzoù dero'hel • 
ratro en amzer da zont, rak an don-
dorloù B morlenn Vrest a chom Ingal, 
er c'hontrol du holl borzhioù all un 
aod. Daoust ha ne o'hellomp ket kaout 
flzIaAs e welimp un deiz ma teuio 
betek enni al listrl-karg braa tramer, 
aozet dlouzh dlsteraat ar mlzoù-kas 
war vor, hag o tlskargaA er porzh 
nemetaA gouest d'o degemer ar mar-
o'hadourezhloù da vezafi Ingalet dra 
aooherezh etre holl borzhioù Europa? i 

Daou obererezh bras ha frouezhua 
a zo enta kinniget da Vreatlz gant ma 
vennlnt : da gentafi degemer al llstrl-
beajourlon bras, d'an ell degemer al 
listrl-karg ramzel gant Ingaladur ar 
maro'hadourezhjoù etro porzhioù brai 
Europa; hag erfin evel Just treuzfur-
mldlgezh ar maro'hadourezhloù-ie ke
ment ha ma vo gellet. Menozioù braa 
da gaa da benn gant sikour an dar
voudoù marteze, avlt braaaA mad. 
Breizh hag ar Vrezhoned. 
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