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SKRIVEREZH HA MEREREZH 

G. BERTHOU, 7 2 , S tr . Oberthur , 
Roazhon (K.R.P. 492-88, Roazhon) 

N'ANKOUNAC'HAIT KET kas 
C'HWEC'H REALAD tlmbroù pep 
gwech ma fell deoe'h kemman 
ho chomlec'h. 

Peder Rann-Yezh 
Ur skrltur hepken I 

Un oferenn war an ton bras 
evit an Ao. Y.-V. Perrot, e Roazhon 

X'on dare gant pin hag evit pe 
abeg eo bet broudet ar fallukr a 
dennas, dre guzh, war un hent 
dizarempred, war ur beleg kozh 
dizifenn. 

M'en deus lazhet ar c'horf, en 
devo un torfetour 
c'hwitet war c 
vennad. Tud a zo 
<i vez brasoe'h 
marv eget bev. 
Ha setu eeun-
hag-eeun pezh a 
c'hoarvez gant an 
Ao. Yann Vari 
Perrot. 

Person paour 
en ur barrez eus 
ar paour an a ve-
nezioù Kernev. 
rener ar gelaou-
enn « Feiz-ha-
lireiz », tad ar 
« Bleun - Brug ». 
enoret ha karet e 
oa, a-dra-sur, an 
Ao. Perrot, ez-
vev. gant e holl 
genvroiz evit e 
garantez tomm da 
Vreizh, evit e va-
delezh drant, e 
spered digor. 

Adalek an deiz 
niant rus, avat, 
adalek an 12 a viz 
kerzu 1943, ma 
roas e vuhez evit 
e feiz kristen ha 
breizhat,n'eus bet 
nemet • ur vouezh 
evit kanmeulin e 
skouer. Anave-
zout a ra pobl Vreizh he gwir vi
gnoned. Hag evel mu lakuas, gwe-
chall, war roll ar Sent ar venec'h 
kozh a vlenius he c'hendadoù, a-
dreuz ar mor, eus Breizh-Veur 

da Vreizh-Vihan. mont a ra dija 
war bez an Ao. Perrot d'e bediii 
da c'houlenn eviti grasoù an Aotrou 
Doue. Roet he deus d'he merzher, 
kurunenn divarvel ha skedus ar 
Sent Kozh. 

Yann-Vari PERROT 
Edon, diriaou, 27 a viz genver, 

en oferenn a voe kanet evitan, en 
iliz Sant Jermen, e Roazhon. Leun-
tenn e oa an iliz. — Pe seurt per
son parrez a Vreizh-izel en dije 

Dre ho higenn hag ar vuzhugenn 

i V l E S K L 
l)a zibenn an hafiv, e-tro miz 

jwengoJo, c voze échu ganimp ar 
peskerezh. Deut e veze re yen an dour, 
ha gant hon daouarn bav ne c'hellemp 
ket mui dcre'hel start a-walc'h el 
l iacnnoù. Ar nesk, en ivez, a yae da 
glask repu e lec'h ail. .Mont a raemp 
neuze. a-raok kregifi a-nevez gant ar 
skol. da glask mcskl. Nann avat evit 
o c'has d'air gêr da boazhaû. Gwel-
loc'h c oa ganimp chom en aod d'ober 
hor c'heùsteurcnu hon-unan. Gant ul 
loûehcnn vara er cha'kod hag ur penn 
ognon pe gignen. ez acinp eta etrezek 
ar Gored da vcsklcta. 

Tud ' zo hag a gred e ' tastumer ar 
meskl war air c'herreg evel ar raden 
er park : n'eus nemet mont da ger-
c'hat. na petra 'ta ! M'ho kwel, eme 
an Douarncnczad. i.V dra sur, eo bodet 
ar mcskl e blokadou kaer hag a 
scblant bezan dlstagct aes diouzh ar 
roe'h : higcrnin a Ta ar « begoù-bran » 
gant ar beradoù dour-mor o ruil'hal 
warno. Met un dra mil a zo : er blo-
kad-se, un taantcr-douscnn marteze a 
zo mat da zilcnm; ar re ail a zo rc 
vihan pe re zivalav. Setu ma ranker 
mon,t dezho unan hag unan : labour 
difonr.' ma 'z eus, a-raok dont a-benn 
da leuniafi ur baner valastran. Ne 
gontan ket, ouzhi?cnn, co gnrv ar 
c'herreg ha kizidik air bizied. Ha ma 
ne sauter ket poan ar c'hignadcnnoù 
war an taol. leskifi mat a reont war-
lerc'h ! 

Echu hor c'hufltuilhadenn ganimp c 
savemp un oaled gant <laou pe dri 
inaen plat. Er veveoa bczhin ha lor
gnez lezet war c lerc'h gant ar mor 
o tiskenn,, c kavcmp keuneud a-walc'h 
da c'hwczhaû tan. Ha bcc'h dezhi din
dan ar gaoter ken c traskc an hili o 
taizhan diouzh an tammoù koad gou-
zourck ha ma strinke an « ufl » 
(eufleninoù-tan) a bep tu da baotr ar 
geusteurenn. Morse em buhez n'em 
eus tafivact mcskl a oa ganto blaz nr 
mor evel gant a,r seurt-sc. 

En em gavent a raemp a-wechoù 
gant an dud, mcrc'hcd dreist-holl, na 
reont micher nemet eus a r meskleta. 
Gouzout a rit, an dud-sc n'o deus ket 
graet peurvuiafi ka.lz a dra vat en o 
buhez. Ar c'hoefoù du, evel m'int an
vet, (la lavarout eo meoc'hed digem-
,penn ha disoursi, na daolont ket o 
gwereiwi en o botoù. Sonj am eus eus 
unan. muioe'h a droienn dezhi eget 
d'ur varikenn, a oa lesanvet... ilakoinp 
Bazhoulcnn, hag a ziskeninc bcmdez e 
kèr gant he c'hcrrhcd pounner evel ar 
gazeg kozh gagn, en ur hopal a ibouez 
penn : Piv 'n no meskled ?... Mes
kled Bazhoulcnn ? » Ar vugale a rede 
Wair he lerc'h, en ur hopal cvclti. Sevel 
a rae droug enni neuze ken ha ken. 
« Penaos, gisti bihan. bugalc ar groug, 
meskled Bazhcm'lcnn ? Ha Bazhoulcnn 
eo va anv '.' Me a daolo tuohantik va 
bazhoulcnn warnoe'h ! » Hag e ke-
inere meiiv diwar an lient da stlcpc! 
warno. N'ouzon ket pet gwenncg c 
werzbt-hi he bolennad meskl d 'ar 
•mare-se. N'oa ket ker a dra suir. Evi-
domp-ni e talvezc ar " begoù-bran », 
ur wech dilenmct, da c'hoari pikafi 
war ar rae. ipa ne veze mui gwciineg 
roivz ebet en hor chakodoù. 

Hiziv n'o ket hcnve.l ken. Gant an 
dier.cz vras hag air gernez a ren er 
bed ez eus kalz a dud na reont ket 
mui fac war ar mcskl. Mareoù ' zo eo 
du an aod ganto, ken co touzet ar 
t'heirrcg ha ma ne chom mui war o 
lerc'h nemet ar struj . 

Hcrle BI .OMAUC 'H . 
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PA CHENCHIT HO CHOM
LEC'H, en ur gas da « Arvor » 
hoe'h adres nevez, kasit ivez, 
mar pllj, C'HWEC'H REALAD 
TIMBROU, pe neuze e kendal-
c'ho a r gazetenn da vezan kase t 
à'hcc'h ad res kozh. 

•'V *-

dedennet kement,a tt'nd en-dro d'e 
volz-kanv ? — Ha meizet em eus 
un dra gant estlamm : n'oa na trist 
na melkonius lidoù an iliz. Anal-
trec'h e oa gant an ograoù, gant al 
las-senin, gant ar gànerien. Flamm 
e oa an iliz hec'h-unan gant he holl 
c'houleier. NannI ne leiived ket eno 
d'un abostol marv; kanan gloar 
d'un trec'hour, ne lavaran ket. 

Y. D. 

(Kendalc'h paj. 3.) 

TROET DIWAR AR GALLEG... 
Piv o zo a-du ? 

R o a z h o n , 2 4 a viz g e n v e r . 

Kenvroad ker, 

Lennet em eus gant kalz a 
evezh en niverenn-man « Arvor » 
ar pennad « Troet diwar ar gal
leg ». 

A-du krenn on gant trein diwar 
yezhoù estren (hag ar galleg en 
o zouez) an oberennoù pouezu-
saft, dreist-holl evit ar pezh a 
sell ouzh al lennegezhloù keltiek 
hag hanternozel. 

Na gredan ket e vefe kavet tud 
a-enep d'ar menoz-man, met ara-

GWINIZH GOUNEZET 
EL LIORZ 

gant AR C'HOUER KOZH 

C'hoant am eus lavarout deoe'h 
hiziv ur ger bennak diwar-benn 
gounidigezh ar gwinizh gant tud an 
tiegezh war un dachennig vihan, 
gant kalz a breder hag a aked, evel 
ma reer evit al legumaj e liorzh an 
ti. 

N'hellan, avat, suraat netra ebet 
deoe'h diwar-benn un doare-ober 
a gavomp da gentm souezhus hag 
iskis. Ha kavout a-l 'aimp an _ t t r rer r 
amzer da zont, da c'hounit ed dre 
vras evel-se, ha da gaout dre-se 
peadra da vevan holl dud ar 'vro ? 
N'ouzon ket; hogen deuet eo ar 
c'hiz nevez, ne lavaran ket da ober 
en doare-se, nemet da gomz eus an 
doare-ober-se : levrioù a zo bet sa
vet, pennadoù a zo bet embannet 
er c'hazetennoù, prezegennoù a zo 
bet graet war-se; ha ma 'z eus, evel 
e pep giz nevez, fazioù ha ^gwirio-
nezioù mesk-ha-mesk, e vezo tal-
voudek evelato digerin deoe'h ho 
speredoù W<>r un dra a c'hello mar
teze kas an dud war hent ar welli-
digezh, pe, d'an nebeutan, kinnig 
menozioù nevez deoe'h. 

Pa c'hounezer gwinizh evel al 
legumaj, e liorzh an ti, e tastumer 
kalz muioe'h a c'hreun : e-lec'h 
eostifi war-dro daou vil lur-pouez 
dre zervezh-arat, e vezimp gouest 
da gaout seizh mil hag ouzhpenn. 
Setu penaos ober : dibab ur seurt 
gwinizh kalet a-walc'h; ar gwinizh 
barvek goanv, pe c'hoazh ar gwi
nizh ouram, a zo mat evit-se. Trem
pai! mat an douar en diaraok gant 
teil brein, pe gant glas, pe gant 
mannoù, Hag hadaiï ar gwinizh 
abred : c miz here pe deroù miz 
du; hogen lia dan greun dre c'hreun, 
hanter-kant santimetr être ar rou-
dennoù, hag un tregont santimetr 
bennak eus an cil hadenn d'eben 
war ar roudenn. Pep roudenn a zo 
e traon ur foz bihan evel ma reer 
a-wechoù evit piz bihan al liorzh. 
Ur wech diwanet, e vo c'hwennel 
ar gwinizh meur a wech. ha 
douaret un tammig gant an tranch. 

Bez' ez eus ivez un tu d'obi r 

gwelloc'h c'hoazh ha da gaout kalz 
muioe'h eget ar seizh mil lur am 
eus lavaret deoe'h diouzhtu : pike-
tan ar gwinizh, da lavarout eo, 
piketan pep gwinizhenn, ur wech, 
div wech zoken, evel ma reer evit 
an tomatez en nevez-amzer, hag 
evel just, moustran ar plant gant 
ar varr pè gant ur benveg bennak, 
ur wech kroget mat. Douaret e vezo 

-goude-se en doare ma savo meur a 
gorzenn war pep troad, hag a-hed 
an nevez-amzer, betek an hafiv, e 
vo dalc'het naet an doua r*eus 
pep seurt louzoù fall. A-benn an 
diwezh e vo eostet evel kustum. 

Setu gounidegezh ar gwinizh el 
liorzh. Mar deo fonnus, pehini eo 
an abeg ? Abalamour ma 'z eus war 
bep gwinizhenn kalz muioe'h a 
bennoù; ha war bep penn ez eus 
kalz muioe'h a c'hreun. Evit gwir, 
anavezet e oa kement-man abaoe 
pell, hag a-raok ar brezel endeo e 
oa bet graet laolioù-esa e stalioù-
labour ar skolioù-meur hag er sko
lioù labour-douar, ma oa bet dis-
kouezet fraez ha sklaer ar pezh 
emaon o tisplegan deoe'h. 

(Kendalc'h p. 2) 

Ha piv a-enep ? 
bat kennebeut mont da dreiA 
traoù hep un dalvoudegezh vras 
dezho. Plnvidlkaet • vefe evel-se 
hol lennegezh, evel m'eo bat pln
vidlkaet lennegezhloù an hoH 
vroloù gant ur seurt doare-ober. 

Met «vit an «Il kudenn, evit an 
oberennoù savet gant Bretoned 
hag i brezhonegerien, diwar 
Breizh, gwelloc'h ao o lazal aval 
m'amaint. Da gentafi, an danvez-
studi a zo aman dindan dorn pep 
hini ha GWELLOC'H EO SEVEL 
UL LABOUR NEVEZ agat klask 
trein; un droidlgezh a goll atav 
eus talvoudegezh an oberenn, 
rak an troer a zo dalc'hat gant 
an destenn ha na c'hall gouzout 
arvat en un doare resis gant 
peseurt spered ao bat savat ar 
skrfd kentan. D'an ail, siwazh 
dimp I e-pad bloavezhioù ha bloa
vezhioù c'hoazh a vo gouest ar 
Vretoned hag ar vrezhonegerlan 
zoken da lann an oberennoù gat-
lek hep o zrein. 

Setu, diwezhatoc'h marteze a 
c'helife talvezout muioe'h ur 
seurt labour, met breman a vefe, 
a gredan, koll amzer pa 'z aus 
kement da ober war dachannoù 
ail. Alan AL LOUARN. 
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AN AMZER 
O TREMEN 

• Skoiih a gao ar Rused, abaoe ur 
pennad, gant anneoù an Alamaned, 
koulz e-tal Leningrad hag al lenn 
Ilmen, hag en-dro da Gcrich ha da 
Berekop e bro-Grim. Se ehan ket ar 
c'hrogadoù, a-hed linenn an tan, En-
dro da Jakoff ha Poyrevitch, ez an 
Alamaned war-raok. 

Sac'het e seblant an Ame-rikaned 
bezan e Settuno, lec'h int dilestrel, 
un 50 kilometr bennak e c'hreisteiz 
da Roma. An Alamaned a vir oulo do 
vont larkoe'h. Henvel war nord ar stir 
Guarigliano. 

•*• Er penn ail d'ar bed, en enez 
Breizh-Ne-vez, ez eus cmgamxoil être 
Japaniz hag ïAmeriltaned, dreist-holl 
gant kirri-nij, en ~oabl Rabaul. Tost da 
200 nijerezh-veur a zo bet diskaret 
d'an Amerikaned. 

Ar Bed o tansal war ur menez-tan 

EN-DRO DA GREN-DOUAR SAN-JUAN 
ER REPUBLIK-ARC'HANTEL 

« — Emnomp o tansal war ur 
menez-tan ! » a lavare n'on dare 
mui piv, e P'ariz, nebeut a-raok 
Dispac'h 1830. 

Biskoazh n'eo bet an dra ker 
gwir ha m'eo en hon amzer. Ha 
n'eo ket un iloare-komz hepken. 

i Krehafi a ra an douar, ken e ra. 
Tra fenlus, ma ne >vije ket bet ken 
kriz : ober a ra an douar e zis-
pac'h e broioù evel Turkia hag ar 
Bepublik Arc'hantcl, o deus bet an 
eurvad da chom betek-hen er-maez 

eus ar brezel. Evel m'en défi 
c'hoant da welout broioù ar bed-
holl gwitibunnn, hep ma vanko 
hini, er reuzcudigezh. 

Nevez ' zo, ez eus bet lazhet pe 
vac'hagnet, e San-Juan (bro Ar
c'hantcl), ouzhpenn 10.000 den. 

Gant e holl skiant c strilhouriezh 
(pe chimi), e girri-nij hag e vom-
bez, ne ra ket mab-den muioe'h a 
zistruj eget ar grouadclezh, pa ge-
mer houmafi ar boan. 

DISLONKADOU-TAN 
HA KRENOU-DOUAR 

E-KERZH AR C'HANTVEOOU 

Brud bras a zo cliomet en-dro 
d'an darvoud a welas penseadenn, 
en ur mor a luda berv, kérioi'i 
Pompe'i hag Henkulanum, e-harz 
traon ar Vezuvius, er bloavezh 79. 
Lavarout a reer e varvas Plinius 
Kozh evit bezan aet da stouifi a-
zioc'h ar Menez-Tan o tarzhun. 
Dishenvel eo ar wirionez, hogen 
ker kaer. Plinius, amiral listri 
porzh Misena, a varvas mouget, tra 
m'edo o klask savetein an dud gant 
e vagoù. 

(Kendalc'h p. 2.) 
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EMGANN KERQIDU, gant Alan 
Inizan, a z o g o u i e n n e t da brenan . 
Skriv . da Wilh. B e r t h o u , 7 2 , s t r . 
Oberthur , R o a z h o n . 



A R V O R 

ALIOU AR MEDIS1N 

A N E) R E V 
Ne lavarin ket deoc'h aman peseurt 

louzoa a zo mat da barean ar vugale 
•us an drev : kalz a zo anezho, ha 
d'ar medisin co dibab ar re wellan, 
hervez doare an hini klanv. « N'eus 
ket a glenvedoù », eme aJies ar vedi-
sincd, " klanvourien a zo nemet ken ». 
Gwir eo ar c'hrcnnlnvar-sc evit an 
drev muioe'h c'hoazh eget evit ne vern 
.pe gieiV.i I ail. 

Uir c'hlenved hir, poanius ha diner-
zhus eo an drev, dreist-holl evit ar 
vugnligoù bloaz pc zaou vloaz, ha ret 
eo ober pep tra d'o diwall diouzh ar 
c'hont a m ma dur. (îwelloc'h eo tre
men e-biou d'ar c'hlenved eget kaout 
da barean », cane an dud 'fur. Ha koul
skoude, pet ha pet gwech e vez gwcilet 
mammoù o kas an dreveirien vihan e 
kement lec'h ma '« eus bugalc ail, 
er straedoù, el Jiorzhoù boutin, en 
trenioù, en iliz, ha me ' oar ? Un dra 
fall-fall eo ober kement-sc, ken evit 
ar re vach ken evit ar re glanv. La
varet e vez alies eo iret d'an hini 
klanv gant an drev avdlhl c benn. 
Gwir co an dra-se e fin nr c'hlenved 
pa vez échu gant maread ar barradoù-
paz, met n'eo ket gwir 'p'emaïi an 
drev en e was>han. Mirit an dreverien 
vihan en o c'hambr, hag en o gwele 
zoken, mar deo krefiv an droug, c-pad 
teir pe beder sizhun. Evcl-sc e parcint 

Gwinizh gounezet 
ei liorzh 

(Kendalc'h ar baj. 1 ) 
Kerkcnt hag ar bloavezh triwec'h 

kant c'hwec'h ha pevar-ugent e oa 
'krog an Ao. Grandeau, gouiziek-
bras war al labour-Jouar, da labou
rât er c'hiz-se; ha deut e oa a-benrt 
da gaout pennoù gwinizh tost da 
gant greun e pep hini, war-dro 
daou ivil greunenn dre blanlenn, ha 
seizh mil hir dre z.rvczh-arat. Ne 
sonjed ket, aval, e vije lalvoudus 
evit ar c'hounidigezh dre vras. 

Hiziv an deiz, ez eus gouizieion 
nevez, o sofijal e oa bet implijet ar 
c'hiz-se a bep amzer e broioù pell 
evel bro-Sina ha bro-Ejipt, broioù 
brudet evit o foblans hag o finvi-
digezh, hag a sofij ivez e c'hellfe 
bezan ur skouer vat evidomp. Rak 
dallet eo bet an dud en hor broioù 
gant ar skiantoù nevez. 

Diwar-bcnn an traoù chimik hag 
ar mekanik ez int en cm lakaet da 
labourai en un doare re rust ha re 
grefiv, ar pezh a c'houlenn muioe'h-
mui a zouar, atav. a rouesa ar bo-
blans, a gas an dud da aloubiiï 
douaroù nevez ha d'en em gannan 
hep termen, oe'h ankounac'haat 
gwir lezennoù ar vuhez, evel cm 
eus hen diskieriet deoc'h warlene 
o komz ouzhoc'h diwar-bcnn bu
hez an douar. En hevelep amzer, 
ne gaver ket ken e madoù an douar 
gounezet cvel-se. ar perzhioù 
yac'hus a zo ret kaout e boued an 
dud. 

Marteze e c'hello ur ouiziegezh 
klokoc'h, harpet war ur c'hounidi
gezh nevez evel hini ar gwinizh e! 
liorzhoù, kelenn an dud da heulian 
gwelloc'h lezennoù buhez an douar, 
da zerc'hel sonj atav ez o al la
bour kentan lezenn an den, da gu-
tuilh ar frouezh hep pilât ar we-
zenn, ha da zastum, e-kreiz tiege-
zhioù niverus, eostoù fonnusoe'h-
fonnusan er peoc'h hag en cùrus-
ted. 

(Displegel c Roazhon-Breizh 
d'an 3 1 a viz Genver 1944 . ) 

' eus ar gwellaii ha ne roint ket o c'hlefi-
ved d 'ar ganfairded ail. 

Acs-kenan co ober an dra-se p 'eman 
an drev en he banr, pa skil tr « kan ar 
c'hilhog », evel ma vez .lavaret eus ar 
barradoù paz-yud. N'eo ket ken aes c 
ipenn-kentmï ar c'hleiivcd, e-pad un 
dek devezh bennak, ipa ne oar den 
c'hoazh hng-cn •! teuio da vezan drev 
gwirion an anouedadur krog en ur 
bugel, ha koulskoude eo gouest an 
hini klanv, cr mare-se dreist-holl, da 
« hadan > e gleûved. Lakait evezh 
bras eta, ouzh kement bugel hag a 
basa sec'h. Connus; idalc'!hit' anezhan 
er gèr, betek gwelout, hag evel-se ne 
vo ket skignet an droug. 

D R R . 
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ROAZHON=BREIZH 
LUN 7 C'HWEVRER 1 9 4 4 

B r e i z h al L a b o u r - D o u a r 
1 9 e. — Stalioù-rai]>arin a vourc'h 

du vourc'h (G.). 
1 9 e. 3 . — iPerc'henned ha Mererien 

(G.), gant Y. F. Rolland. 
1 9 e. 9. — Kivijiri er gêr (B.), gant 

Ar C'houer Kozh. 

ME URZH 8 C'HWEVRER 
Evi t B r e i z h - U h e ! ( G . ) 

1 8 e. 3 0 . — « On va vâ les filles » 
(.Mont a reomp da Welout ar merc'hed), 
pez-c'hoari e trefoedaj. Bro-Roazhon, 
gant G. Gibairt ha S. Petit-Dcvoizc ; 
c'hoarict gant a r Strollad « Gallo-
Rrcton » eus Roazhon. 

1 9 c. — Eiivorennoù ar sizhun. gant 
Jalkez Morvan. 

1 9 e. 4 . — Vr Breizh-Izclad o komz 
ouzh Breizh-Uheliz, gant Kerverziou. 

1 9 e. 10 . — Mammennoù ar Hï/fn, 
gant Job de Roince. 

MERC'HER d C'HWEVRER 
B r e i z h a r M i c h e r i o ù 

1 9 c. — Paotred an Tredan, gwcla-
denn dlW Fur, micherour, gant Ju
liette Nizan. 

1 9 e. 8 . — Micherioù Breizh, gant 
Kerverziou. 

YAOU 1 0 C'HWEVRER 
K a r d e u r a r F r a m m K e l t i e k 

Aozet gant Kevrenn Buhez an Ene 
1 9 e. — .il lidoù d'ar Werc'hez a 

c'hano bugel (G.), gant Mari Droùart. 
1 9 e. 8 . — Abaelar, prederour brei-

zhat (B.), gant Roperzh Ar Mason. 

GWENER 11 C'HWEVRER 
Ar V u h e z K e l t i e k 

1 9 e. — Ar Skol er Broioù Keltiek 
(B.), gant Jord Ar Mee. 

1 9 e. 8 . — Kent ar « Sinn-Fein » (G.), 
gant Jakcz Morvan. 

SADORN 12 C'HWEVRER 
S o n e r e z h a V r e i z h 

1 8 e. 3 0 . — Sonerezh a Vreizh, pezh 
sunfoniek gant an Ao. Gaoter Kcrvoal. 

1 8 e. 3 6 . — Breizh a Vevo, danevefll 
vrezhonek gant Y.-B. Kerdilez; sone
rezh gant Jcf Penvenn; gant skoazcll 
Yann Dahouet, kanour, ha Loeiza 
Beon, kanourez. 

1 8 e. 4 8 . — Fnga, gant Jcf Penvenn. 
Rleniet e vo al laz-senin gant Jef Pen
venn ha Mocis Henderick. 

K a r d e u r a r B r e z h o n e g 
19 e. — Kentel vrezhonek Andrev 

Gollcg. 
1 9 e. 10 . — Dre al lenrioù hag ar 

c'helaouennoù, gant Youcnr. Drezen. 

En-dro da gren-douar San-
Juan, er Republik-Arc'hantel 

(ktnémlfh mr baj 1.) 

MARVIOU DRE S 0 . 0 0 0 ! 
Tostoc'h deomp, e 16.93, e kollas 

o buhez 60.000 Sikeliad (eus bro 
Sisilia) da heul ur c'hren-douar. 
Hini Lisboa (Portugal), e 1755, a 
goustas o buhez da 40.000 reuzeu-
dik. 

En Amerik, ez eus darvoudoù, 
forzh pegement. Menegomp hini 
Quito (Ekuador) e 1797, gant 
40.000 den lazhet, hini Pbinte-ù-
Pitre (Sant-Per . ar Martinik) e 
1843, hini ar Martinik, e 1902, hag 
hini, spontus, San-Francisco e 
1906. 

TOKIO HA YOKOHAMA 

Ar Japon, kennebeut, ne vez ket 
espernet gant an hejadoù. N'eo ket 
bet ankounac'haj.d ar re a zrastas 
hag a zismantras, e 1923! kêrioù 
Tokio ha Yokohama. Tra da vene-
gin : Hôtel an Impalaer, e Tokio, 
savet war 'veur a solieradur, ne 
reas van ebet gant stronsoù an 
douar... En-dro dezhan, e koueze 
en o foull an holl diezigoù bam-
bouz. 

MEKSIKO... 

Henvel a c'hoarvezas, e 1931, e 
Meksiko. Savet c oa bet eno gant 
un tisavour gall ur pikol ti war ur 
bladenn e simant houarnet, hep 
nemeur a font dezlii, nemet lakaet 
war un douar toullet don a-walc'h, 
un tammig evel ur vag he strad 
plat o sankan un netraig en dour. 
Trec'h e voc an ti war vordo da 
hej an douar. N'en doa ket fin'vet 
zoken. 

...HA BAKOU 

Er penn ail d'ar bed, Bakou, 
er C'haokaz, a voe dismantret-rac 'h 
dre deir gwech gant krenoù-douar. 
Abaoe m'eo bet toullet eno punsoù 
eol-maen dre gantoù, c lavarfed co 
stabilaet an tolcad. Ar punsoù a zo 
anezho, mechans, evel kement a 
glapedoù-surentez. 

Deut or a-benn, gant ar binvioù-
merkan ar c'hrenoù douar da zi-
gemmeskan ar stronsadoù lerc'h-
ouzh-lerc'h. Digejet eo bet evelse 
pevar berzh er c'hren-douar : an 
hed être daou benn pellaiï ul lus-
kcllad; an amzer a zo ret cl'ul lus-
kellad; tizh al luskellad; erfln ar 
c'hresk-digresk a zo war an tizh. 

Nemet, n'eo ket bet kavet c'hoazh, 
ha ne vo ket, ar benveg a viro ouzh 
an douar kozh da grenan. 

An Ao. Chaloni GUITTEREL 
" Barzh ar Blaouezh " (1843-1925) 

gant Mari RIWALENN 

K A S I T 
KELEIER HA KONTADENNOU 

DA « ARVOR » 

GOUJ^NÏÏJ 

T r a o n i e n n o ù h a 

K a n i e n n o ù - m o r 
g a n t 

Lan DEVENNEG 
Priz : SO lur 

SKRIDOU BREIZH, BREST 
39, STRAED TRAVERSE 

Ar Merour .- Gw. B K R T H O U 
Ti-Moui.EitEzn KIIEIZ ROAZHON 

Aotre P. C. 5 2 0 

Setu brenian kant vloaz e teue 
er bed e Sant-Nikolaz ar P.elem, 
ur bugelig hag a dlee dont da ve
zan un den a spered uhel, ur beleg 
santel, ur Breizhad gredus : Klaoda 
Guittercl. 

Sant Nikolaz a oa neuze un trev 
nemetkcn eus parrez Botoa, hiziv 
parrez vihan eus eskopti Sant-
Bricg, gwechall ha betek an Dis-
pac'h Bras, unan eus parrezioù bra-
san eskopti Kcmper. 

Ganet ha badezet d'an 20 a mz du 
1843, e voe anvet ar paotrig Klao
da, en envor eus an Ao. Klaôda 
Jegou, diwezhan « person bras » 
Botoa, aet da Anaon er miz genver 
diagent : heman en doa, e-pad an 
Dispac'h, servijet Doue hag ar Vro. 
war var e vuhez, ha gounezet dre 
nerzh e ene ar meneg a enor engra-
vet war e vaen-bez : « Anzaver ar 
Feiz ». 

Desavet e ti ur breur d'e vamm. 
an Ao. Chelin, person Bonen, e 
tremenas Klaodaig e vugaleaj c-
kreiz ar menezioù hag an traonien
noù brudet, hanter-kant vloaz gou
de, gant ar varzhez ker Filoména 
Kadoret. « Koulmig Arvor », marv, 
siwazh ! e blcufiv he yaouankiz. 

Donezonet-kaer, douget ez-viha-
nik d'ar bedenn ha d'ar studi, c 
kemeras Klaoda Guitterel e renk 
e-touez gwellan sk ol i cl i kloerdi 
bihan Plougernevel ha kloerdi bras 
Sant-Bricg. 

Kregifi a reas abred da bleustrin 
war dachenn Vreizh. Ar barzh Ar 
Yann a ra meneg anezhan, — « Ur 
c'hlorireg a gar e vro », — en e 
oberenn « Barzhed Arvor » (1864), 
a c'heller lenn el levr : « Les bar
des et poètes nationaux ». 

E-doug miz here 1867. — a vic
ier e oa d'ar c'houlz-se — c heulias 
gant evezh bodadegoù-labour ar 
C'hendalc'h keltiek danzeet c Sant-
Bricg gant « Breuriezh Vreizh ». 
Tro-mat evltan d'ober anaoudegezh 
gant paotred an Emsav : Kervar-
ker, Fanch an Uhel, P'rosper 
Proux, cGab Milin, Ar Skourr, hag 
ail... Degemeret e voe en o c'hen-
seurtiezh dindan anv « Barzh ar 
Blaouezh ». Skri>vaîï a reas d'ar 
marc barzhonegoù c'hwek, hervez 
reizh ar Gonideg : unan bennak 
anezho a zo bet embannet. 

Releget d'an 21 a viz kerzu 1867, 
e voe anvet kelenner e kloerdi bi
han Plougernevel, ha, diwezhatoc : ' i , 
er c'hloerdi bras. 

Ur c'helenner dispnr c voc an Ao. 
Guitterel, dezhan holl berzhioù ar 
gwir vestr ; hag ul levezon don-tre 
en doc war ar yaouankiz. Gouzout 
a rae brav-bras an doare da zi-
hunin ar speredoù d'o lakaal d'à 
veizan. 

En un amzer ne veze anv ebet 
eus kelennadurezh vreizhek er 
skolajoù e lakae da skedifi dirak ar 
skolid'i amzcr-dremenct hor Bro: da 
advevan, ar sent o deus nieret hor 
Gouenn ha krouet hor parrezioù. 
P'iioul a rae dczhan diskulian dez
ho lalvoudegezh hor gizioù kozh 
ha kristen. pe tenzorioù « Barzhaz 
Breizh ». Kalz a Gerncviz, ez-wir, 
a c'hellfe lavarout en deus an Ao. 
Guitterel e'hwezhet hag atizet en o 
c'halonoù an div garante -/ a vroude 

hag a entane c hini : karantez Doue 
ha karantez Vreizh. 

Edo ivez ur marvailher eus an 
dibab, na skuizhc na bihan na bras 
ouzh e selaou. Un dudi a oa e glc-
vout o tisplegaù rann-danevelloù 
an Dispac'h e bro-Belem, evel m'en 
doa o c'hlevet gant c dad-kozh, 
test diwar wel. 

Spered digor ha lemm, c'hoanl 
dczhan kreskiiî atav e ouiziegezh, 
e lakae da dalvezout an ehan-skol 
en ur baie bro. Gweladenniiï a reas 
evel-se Bro-Veljig, Bro-*Suis, Bro-
Alamagn... Distrciiî a rae d'ar gêr, 
pinvidikact ganl un teskad evezhia-
dennoù. met stag muioc'h-mui 
ouzh c vro c'henidik goude bezan 
pellaet ur pennad diouti. 

Edo c-tonez ar Vreizhiz kentan 
a yeas da bnrdonin da Lourd. E 
miz eost 1871 ec'h en em gave e 
kêrig Pontmafn, war harzoù Breiz, 
o taremprediii ar vugnligoù o doa 
gwelet. an Itron Varia en oabl un 
nebeut mizioù a-raok : morse ne 
gomzas eus ar weladenn-se hep be
zan esniaet. 

Gant ul liiotienidigezh dibar e 
kemeras ur wech bennak e benn-
bazh hag e stagas gant e dro-Vreizh. 
war roudoù bon tadoù, o stouin 
dirak relegoù hor Sent kozh, o 
tanvan kaerder ilizoù, kalvarioù ha 
maezioù an Arvor hag ap Argoad. 
o tivizout gant ar vugale kavet war 
e lient, o kavout e pep lec'h hag e 
pep tu ene birvidik ar Vro. 

Goude.bezaii bet, c-pad seizh 
vloaz. t'iuzener e kouent Santcz 
Anna e Lanuon, e voe anvet an Ao. 
chaloni Guitterel da berson e par
rez koant Gwareg. e-lec'h ma virer 
un eôvor bcv-buhezek anezhan, 
Stagaii a reas neuze da sevcl^kanti-
koù brezhonek... War urzh an Ao. 
Fallières, ec'h aozas levr « Knnti-
koù brezhonek Eskopti Sant-Brieg 
ha Landrcger » ; ennan un hanter-
kant bennak gant e sinadur. Ma vez 
gellet tamall tra pe dra d'ar c'han-
tikoù-se. n'heller ket nnc'h emaint 
leun a gelennadurezh. hag c lakaonl 
da dridal war un dro spered an 
Aviel ha spered ar Vro. 

Hein a reas e zilez e bloaz 1920. 
Oadet e oa a seitek vloaz ha tri-
ugent. En em dennan a reas e sioul-
der « Ti ar Galon-Sakr » e Ker-
hen (Breizh-llhel). Ne zilezas ket 
koulskoude e bluenn. hng eno e 
skrivas evit bugalc eskopti Sant-
Brieg un « Istor al lezehn gristen ». 
ma knver ennan un diverran fraez 
ha sklaer eus istor relijiel hor bro 
Breizh. 

An Ao. Chaloni Guitterel, don ;i 
bedenn hng n binijenn. a varwis, 
hervez e vennad, en izeldcd hag 
er baourentez, ar 14 a .viz genver 
1925. Beziet eo bet e bered Kerhcn, 
war ribl an Argenon : hogen dis-
Ireiiï a raio dizale d'e Vro-Gernev. 
hag e vo sebeliet el lec'h prientel 
evitan en iliz Gwareg, ouzh treid 
skeudenn Itron Varia ar Foz, en 
deus karet kement, ha lostik d'ar 
Blaouezh en deus kan et kel lies. 

(Displeget e Hoazhon-Brcizh 
d'ar 2 7 a viz Genver 1944 . ) 

NIV. 27 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aozet e brezhoneg gant Per D E N E Z 

P'edo Amcl o vesan an tropclloù. e chôme Pcnhor 

hec'h-iman-penn en he logell-blouz. ïrist-meurhel 

e oa. Bez' e lavare outi hec'h-unan : 

« — M'am befe un aelig koant a vugel war va 

barlenn, patrom bev e dad, laouen-meurbet e c'hor-

tozfen Aniel da zont en-dro. » 

Ha, diouzh c du, e sonje Amel : 

« — Ma rôle din Penhor, va gwreg karet, ur 

bugelig, he latroin bev. pegen eiirus e ven o tislrein 

d'ar gèr ! » 

« — Pcnhor, va gwreg karet », emezan un deiz, 

« bez' e tlefes gwiafi ur ouel evit Santez Vari, 

mamm da Zone, ha marteze hor befe ur bugelig. » 

Ha Penhor da wian ur ouel evit Santez Vari, 

mamm da Zoue, ur ouel ken gwenn hag an erc'h 

ha boulloc'h eget brumenn danav ar pardaozioù 

hafiv. 

Laotien e vue mamm Doue, ur bugelig o doe 

Amel lia Penhor. Ha seul vrasoe'h e voe o c'henga-

rantez c-tal e gavell. 

Pa voc ar bugel nav devezh ha pa voe savet 

Penhor a wilioud, e kemeras Amel ar c'havell 

être e zivrec'h lia dotigen ar bugel d'an iliz. 

Goude ar vadiziant e kemeras Penhor ar c'ha

vell d'he zro. Dirak aoter ar Werc'hez ez eas da 

zaoulinan. ' 

« — Mari ! o santez Vari ! », emezi, « ar bugel 

ac'h eus roet din, setu-cn; ra vo dit-te, ha ra gresko 

gwisket en da liv santel; sell outan, Santez Vari; 

Riwal eo bet anvel, evel tad e dad. Sell outan, dit 

d'e anaout e deiz an argoll. » 

Hag Amel da respont-: 

« — Evel-se bezet graet. » 

Hag e kreskas ar bugel. gwisket atav e liv an 

nenv. 

Kaer e oa; melen e oa e vlev evel re e vamm 

ha du e zaoulagad evel re Amel, ar mesaer mat, 

e dad. 

Ne ouzer ket hag en abeg da bcc'hedoù tud Sant-

Winaol e voe, pe en abeg da bec'hedoù an holl 

barrezioù tro-dro. Un nozvezh, nozvezh a walleur 

bras, e koenvas dour ar C'iiouesnon evel al hiezh 

berv o tremen dreist bord ar girin. 

Eus ar gwalarn e c'hwczlie an a vol. Kouezhan a 

rae ar glav, krenan a rae an douar. 

Pa sklcuras an deiz, e weljod kounimoù ar mot' 

o c'holein ar blaencnn. 

Torret en doa ar mor ar c'haelioù lakaet d'e 

gounnar gant dorn Doue. 

Dont a rae, tenval, houlennek, o ruilhal gantan 

gwez diwriziennet ha kori'où loened marv. 

War un uhelenn edo iliz Sant Winaol. 

Aman e pignas tud ar vourc'h. 

Amel ha Penhor, ganto o bugelig, a chômas war 

an trcuzoù, dre n'oa mui a hlas en diaharzh. 

Pignat a rae an dour, pignat a rae. 

Kemer a reas Amel e wreg être e zivrec'h. Betek 

o dargreiz e save dija ar mor. Hag en da lavarout : 

« — Kenavo, va gwreg karet. Pign warnon. Mar

teze e sac'ho erfln an dour. Mu varvan d'az save-

teiiï, mat e vo. » 

Sentin a reas Peîihor. 

Pignat a rae an dour. 

Pa savas an dour betek he dargreiz, e lakaas-
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se, hag an holl vcws'hed yaouank a 
c'houlas ma vije aozet c'hoazh seurt 
devczhioù <irc ar vro. M. M. 

K E M P E R 
UN OFERENN EVIT ENE AN AO. 

PERROT. — Mignoncd an Ao. Perrot 
o deus lakaet un oferenn gantan d'an 
12 a viz c'hwevrer; lavaret e vo an 
oferenn-sc en iliz-vcur S. Karcntin, da 
8 cur 1/2. 

Pedin a reomp Kemperiz da zont 
niverus da bedin evit repoz enc an 
Ao. Perrot karet. 

KRAOZON 
UR GOU'EL. — Merc'hed yaouankiz 

a r c'hèrioù o doa aozct uir gouel evit 
dastum arc 'hant da gc.f ar brizonidi. 
Kan ha c'hoariva a oa bet. Mculeu-
dioù da verc'hed Krozon rak labour ' 
ha poan o deus bet a-benn sevel un 
arvest ken hir. En o zouez ez eus dan-
vez kanerezed ma 'vefent boazetoc'li, 
unan bennak ivez a vefe mat evit a r 
c'hoariva. Kalz tud a.oa laouen o vont 
d'ar gêr ac 'hano; me, avat, ne oan 
tamm ebet. E-pad te i r eurvezh n'em 
boa klevet nemet gailleg, ne oa netra 
vreizhek e r goue.1 nemet Bro Gozh va 
Zadoà kanet c diou vouezh gant peder 
blac 'h yaouank. Kavout a ra din co 
evit a r c'hoariva evel evit an istar 
ha kement tra ail, c'hweko.-'h o c'ha-
vor ipa vez an danvez eus ar vro. 
Kalz gwelloc'h e vefe zdken d 'ar 
c'hallegcrien, dibab atav danvez brci-
zhek, dreist-holl pa n'eo ket boaz an 
arvestourien cuzh ar c'hoairiva. 

O. vont d 'ar gêr e tremenis dirak 
an ti bihan ma voe ganet ennan an 
Aotrou 'n cskob Graveran lesanvet an 
« cskob gwenn », an den a zo bet ken 
karet gant ar Vretoncd, an cskob 
gwenn, an hini a ga/ras kement ar 
brezhoneg h a g / a s tourmas ken kalo-
nek evitan. Petra a lavartfe an aotrou 
n'eskob Graveran ma teufe -hiziv da 
Grozon e-touez o genvroiz, o welout 
anezho o tilezel ken krenn ho r yezh, 
yezh hon tadoù ? H. M. 

HANVEG 
BREZHONEG DIMP. MAR l'LIJ ! — 

Abaoe pell ne oan ket bet en oferenn 
em panrez genidik ken e oa disul ail. 
Plijout a reas din gwolout an iliz evel 
gwechaM hag ar vugale niverus war 
a r skiôvier ma 'z on bet oe'h azezafi 
warno ivez. Plijusoc'h c'hoazh e oa din 
klevout ar beleg o prezeg, hag en hcla-
var. en ur brezhoneg yac'h. nemet 
gant euir pouez-mouezh gallek. evel 
ma ra kalz belcien c'hoazh. Deut er-
maez eus an iliz ez on bet souezhet 
krenn, avat, o klevout nemet galleg 
gant an tabouliner. Anv a oa gantan 
da gas an ed « aux organismes 
stockeurs ». « Me », eme Faîich vihan 
Kcrvinou da c'houde, « n' intentan ket 
mat an tabouliner gant e c'hallcg; 
petra eo ar « zonanism stoker »-sc ? ur 
benveg nevez da gempenn an ed ? » 

Evclato. Aotrou Maeir, ar re n'ouzont 
ket mat a r galleg a zo an niverusan hag 
ar pellaù ' zo emaint o paeaii kargoù 
er ba r r ez ; ra vo embannet ar c'helcier 
c brezhoneg evito, mar iplij ! H. M. 

loni QucJven. En 3-yi" klas c oa René 
an Thieis. Ar re a oa er mêmes kbjs 
gantan a oa deuet war droad, hag int 
eo o deus e zouget d'an iliz ha d 'ar 
vered, o c'halonoù leun a ankén hag a 
geuz. 

Vad en devehc bet graet en-dro 
dezhan. rak « spis e oa a sipered ha 
d a k ' h u s d'al l abour », evel a la ras 
Rener e skolaj. Sentus e oa ivez ha 
gredus en e c'hoarioù, bepred hegarat 
gant devenez dispa-r en e galon. 

Uesavet e oa bet c Gwencd c-ti e 
dud. Bout c vez c dad oe'h ober war-
dro ar brizonerion pa erruont er gêr 
a-zu-hont. Degemer mat a ra d'an 
holl, hag un toullad kaer a dud a oa 
deuet a gêir Wened da gemer .perzh 
e glae'har e diegezh. Rekis enta en 
devoa René desket ar galleg a-vihan. 
Met pa glevas mouezh ar gwad. mouezh 
ar vro. en a-benn ha grons war ar 
brezhoneg. Pa veze er gêr c ta.lc'hc 
war e dud komz brezhoneg gantan ha 
sentet c veze dezhafi. Ar bloaz-man 
e oa bet lakaet er bazenn uhelan eus 
ar skol vrczhonek ha berzh a rae enni 
e-mesk ar re desket ar brezhoneg 
gante war varlcnn o mamm. 

An diwezhaii tra vrczhonek en deus 
desket a zo bet gwcirzenn gaer Yann-
Per Kalloc'h : « Judica me ». C'hoant 
e oa gant René evel gant ar barzh : 

Bout er beleg gredus ar sait doh en 
[aotér 

E kenig en aberh, o doustér 0 
[doustér !... 

N'en deus ket disoe'het e sonj. Ne 
vern. Ra vo graet bolontez Doue evel 
ma lavare c dud c-kireiz o daeroù hag 
o glae'har. Ra vo ivez skouer René 
e-keûvcr ar brezhoneg ur skouer evi! 
krennarded a rail e Breizh-Izcti ! 

BREIZH-UHEL 

B R O - D R E G E R 

B R O - W E N E D 

QREGAM 
MARV. — Bout e oa René an Thieis 

er skol e kloordi bihan iSantez-Anna, 
ha d'ar merc'hed 19 eus gt-nver eman 
bet lakaet en douar e l>ez e dud kozh. 
Ur spont ! Ar Marv en deus e skrapet 
o korf 'iin deiz hanter , en e 15 vloaz. 
Ur c'holl bras eo kement-se evit e dad 
hag e vamm, a chom breman en o-
unar, gant o merc'h yaouank. Ur gla
e'har eo bet evit e vestr hag e genseur-
tcd a Ceranna. Deuet c oant a-vostad 
da bedin evitan gant ar rener, ar cha-

GWENCAMP 
RREIZH WAR SKRAMM AR SINE-

MA. E sizliun kentafi air bloaz. er 
sinema. e-touez an « traoù-a-vremaii », 
ez eus bel diskouezet dinip imajoù eus 
gouelioù kristen da genver gouel Ne-
(leilcg. Ha gweilet bon eus War ar 
skramm ar chape) e Breizh-Izel, tud 
enni gant gwiskamantoù ar Vro. Hag 
ar souezhusan : klevet lion eus ur 
brezegenn e brezhoneg, pe gentoe'h 
frazennoù eus ur brezegenn vrezhortck, 
merket lie zroidigezh war al lien. Ha 
chenohet e ve penn d'ar vazh ? 

AR FAOUED 
DEVEZH YAOUA'NKIZ AR MAE

ZIOU. — Ur clhant bennak a verc'he<l 
yaouank deuet eus ar parrezioù tiro-
war-dro : Sant-.Iili, Sant-Kleve, Trc-ve-
reg, Kemper, hag ail. en cm gavas er 
Faoued d'an 13 a viz genver evit an 
devezh aozct gant renerien an YKAM 
(Yaouankiz Kristen air Maezioù). 

Ar studiadegoù a zigoras da 9 eur. 
Gant an Dimezellcd Aotren hag Ai 
Meur e voe koir.zct dimp eus meur a 
dra mat da c'houzout. K prezegennoù 
pli jus hag abuit, savet a-ratozh, c 
lisp.legjont dimp lion deverioù a blac'h 
yaouank, ha an doare da birlentin ar 
vuhez hor bo da ren diwezhatoc'h. 

•Da greisteiz, a-gevret, e rcjomp enor 
d'ar pred aozet gant keginerczed ain-
part e-ti al lcanezcd : ha plijndur c 
voe penn da benn d'ar banvez, m'hel 
lar deoe'h. 

Da c'houde, ebatoù e koad bras Ker-
wazdouc, lia pennadoù studi adarre. 
Bennozh ar Saïkramant (mculct ra 
vezo !) a glozas an devezh talvoudek-

R O A Z H O N 

An Oferenn e koun 
an Aotrou PERROT 

.D'ar Yaou 27 a viz Genver e voe 
lidet en iliz San! Jermen un ofe
renn evit ene an Ao. Perrot 

Da 10 eur, pa grogus an oferenn, 
c oa lcnn-tenn an iliz. War ar renk 
kentan c oa pennoù bras an Km-
sp'V ha tud deut a-berzh ar P're-
fedti. ar Maerdi, an Eskopti h.a. : 
an Ao.Ao. Roparz Hemon, rener 
tir Framm Keltiek ; R. Dclaporte, 
rener Strollad brôadcl Breizh ; 
Y. Fouéré. rener La Bretagne : an 
Ao.Ao. Baudet-Germain, Jardin, 
Sérieyx, a-berzh, tir Prefed rann-
vroel : iLaumailler, a-berzh ar 
Maer ; Charles, rener ar Pourveza-
dur, h.a. 

Laz-senin ha laz-kanaii Roazhon-
Breizh. bleniet evel boas gant M. 
Hendericek, a sonas hag a ganas 
« Oferenn Requiem » Gwion Ro
parz. N'hellfed ket enorin gwel
loc'h efivor ar Breizhad kalonek .". 
.voe an Ao. Perrot eget gant unan 
eus oberennoù kaeran ar sonerezh 
breizhek a-vreman. 

Lavaret e voe erbedcnn an en;' 
gant an Ao. Barbotin, kure e par
rez Santez .Teanne-d'Arc, a reas 
goude-se ur sarmon e brezhoneg. 
Pcbezh dudi evit brczhonegerion 
Roazhon, dreist-holl ar re o deus 
desket ar brezhoneg, klevout ur be
leg a Vrcizh-Uhcl oe'h efrvorin ar 
beleg breizh-izelad meur en ur 
brezhoneg ken reizh ha ken aes. 
Promet e voe an holl selaouerion o 
klevout anezhan o komz eus buhez 
skouer an Ao. Perrot, gouestlet holl 
da servij Doue, e vro hag e nesan. 
Pouezaii a reas dreist-holl war e 
vadelezh dispar : « Digor e o a ' e 
galon hag e di d'an holl, hervez 
gourc'hemcnnoù Hor Salver... Nag 
a cneoù en argoll en deus saveteet, 
hag a vev eurus breman cr bed-
maiï pe er bed, ail ! » 

Kenderc'hel a reas an oferenn. 
D'ar C'hinnig e voe sonet gant hon 
orglezour dispar Jef Penven « Lid-
ambroug ha Letani » savet gant 
e vestr Marsel Dupré. Da vare ar 
Gorreoù e rogas trumni an heol ar 
volzh a goumoul n c'holoc an oabl 
abaoe ar mintin, hag a-greiz-holl 
e voe s'klcrijcnnct an iliz, evel da 
ziskouez e oa an Ao. Perrot o sel
lout eus an neiiv ouzh e genvroiz 
karet. 

Evit an Aviel diwczhan e voe un 

Nevez vow/ef 

gant P. DENEZ 

Prix : 2 1 lur 
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drugar klevout « Pedcnn » Jef 
Penven, a laka c'hoarioù an ograou 
da dalvezout en un doare ampart 
ha fromus. 

Siwazh, ne voe ket gellet lakaat 
ar biniou hag ar vomibard da se-
nin da vare ar gorreoù, daoust ma 
plije kalz hor binvioù broadel d'an 
Ao. Perrot. 

Ha tra ma ' t regerne an iliz din
dan k e n s o n i o ù diwezhaii an 
ograou, ez ae kuit an dud, gousta-
dik, en ur sonjal e buhez kaer an 
Ao. Perro hag e komzoîi diwczhan 
an Ao. Barbotin : « Ra chomo be
pred ar garantez h'.tg ar llzians e-
Irezomp... Heuliomp'e skouer, hag 
evel-sc e ve'vo Breizh. » 

A-benn ar sizhun a zeu : 

An Aotrou Y.-V. PERROT 
Saver ar " B loun-Brug " 

studiadenn gant 

JAMES BOUILLE 

EB C'HELC'H KELTIEK : PREZE-
GENN VIZIEK WAR ISTOR HOR BRO. 
— Lcun-chouk c oa sa! ar C'helc'h 
d 'ar gwener 14 a viz genver, pa grogas 
Remont Dclaporte gant c brezegen» 
a-zivout cmsavidigezh hor b ro c-tro 
an v i n " ' hag an ix*°' knntved. 

Rannct e oa Breizh. kent a n vii i v ' , t 

kantved, ctre ur 'bern t ierned; unanct 
co bet ar vro, ovlt dorc'hci penn ouzh 
nr C'hnllaoued, gant Morvan Lcz-
Brcizh ha Gwlonvarc'h, anezho breze-
lourion dispar (817-825). 

Ncvenoe an hini co a j r .mas Breizh 
o gwirlonez, o labourai dldrooiz da 
gentafi c-pad pemzek vloaz, ha gant an 
trec'h skedus a c'hounezns war nr 
C'hallaoucd c Ballon (845). 

Evit cchuln c voc lennet gant Re
mont Dclaporte prezegenn vrudet La 
Borderic, ma tiskouez enni Chnrlcz 
Ar Monl, imipnlner Biro-C'hnM, o te-
c'hout dirak Nevenoe evel ur c'had 
dirak ar chaseour; ha Ncvenoe evrf 
tad ar Vro,. miret m'eo bet n-drugarez 
deslini) perzhioù gwellnn mr Vrezho-
nod. 

Ar Vro gozh a cchuas an abadenu. 

P e l l d i o u z l i a - r V r o 

PARES 
PROSPEB PROUX, PAOTR AR 

CHANSONIOU'. — D'ar sul 5 a viz 
kerzu, da 15 e., en em vodas " Save-
rion » Baris da zibab rencrion nevez 
evit ar bloaz 1943-1944. Goude bezafi 
trugarckaet an Ao. Gwilhou, bet rener 
Sav evit ar bloaz treimenet, e kinnigas 
an Ao. Daniel c vefe di.Icnnet an Ao.Ao. 
Mazc, da rener, Philiippon, da cil-
rener. lia Konan, da sekretoiur, pezh 
a vue graet diouzhtu gant asant an 
hoM. 

Kerkent e stngas hor c'heneil Maze 
da gomz dimp diwar-benn ar barzh 
Prosper Prous , e vuhez hag e oberoù. 
Ha setu aman un diverradur eus e 
brezegenn. 

Prosip«r Proux, ganet e l'millnouen, 
a gollas e dad ez-vihanik, e vamm, 
addimezet, a varvas d'he zro goude 
bezan bet div blac'h ail. P. Proux, hag 
a oa neuze un dek vloaz bennak, n 
chômas gant e ziv c'hoar e ti e vamm 
gozh. Daoust dczihaii bezan eus un t it— 
gozh ul:ivi(|U< ;i-n -a!c'h, e tarcmipredc 
P. Proux ar vjgale ail hag ez ae da 
c'hoari ganlo; ar brezhoneg a oa e 
ycv.li pcni'deziek. Lakaet c voc gant e 
vamm-igozh e skoil Kastell-l 'aol, c-
lec'h ma kavas e-touez ar -c ail ur 
..'hclenner gnrv n-walc'h. an Tad 
Loperc'li c anv. karget da gastizan ar 
vugale a oa da glenini diwar o fenn. 
Alies e veze e dro. Mêmes tra e chomic 
P. Proux ur paotr seder ha fentus. 

Tnipet gaalan r ugent vloaz ez cas 
da Versailhcz d'ober e gonje er var-
c'hegiczh. Nebeut goude e klanviias 
hag c voc dlsoudnrdct. E vamm-gozh 
hag c ziv c'hoar a zeu a s da vervel 
buan-ha-buan an cil goude eben hag 
evel-sc en devoe P. Proux un tamm 
mat a beadra. 

D'ar ,marc-se co, sur a-wnilc']i. en 
em lakaas da skrivan « Kimiad » lia 
u Distro » soudard Breizh-Izel d'e vro. 
Kanan a rrac c oberennoù d'ar baotred 
yao.iank ail e Gwcrliskln, en ostali-
rioù hag cr pardonioù. Pedet e veze 
d'an eltredoù hn d'ar festoù a hep 
seurt. Ma savas tieuzc meur a son hag 
o lakaas embann c Sant-Bricg cr bloaz 
1833 dindan an anv a « Gannouennoù 
ar C'hernevad ». Danvez skanv a oa 
enno met iplijus-trc c oant : an dad 
yaouank a sodé ganto. Ken llenimus c 
oa..| evi! an leodoi'i fa'! ma. oa 

Prospcr Proux ar r'haner lirzh'n 
A latte an holl da e'hoarzhin », 

evel ma lavar un Uhel en c « Glemin-

gan war varv P. Proux, barzh Ker
nel' ». " Mari Beg-u-raolc », « Mouezh 
ar C Mêler », hag ivez " -Son ar Mer-
c'helaer », « Testamant ar Meznier <> 
(kanet dimp gant hor c'hcncll Ar 
C'hozh), a voe savet da genver neuze. 
E 1839 e timezas, hag uripcnr.ad goude 
e t is trujas kalz eus e gawioucnnoi'i 
na gave ket reizh evit ur gwir varMh. 

iDn houl ur genstrlvndeg e voc anvet 
da gentafi evel implijnd drclsl-niver 
o ti un dastume.r-tailboù. lia prestik 
goude, e 1843 c voc lakaet <ia zastum 
taiilhoù c Gwerliskin. Eno e chômas 
hétek 1858. E-doug ar mare-se en devoc-
dek a vugale ha daoust da se e save 
kalz gwerzennoù bepred. Mculct e veze 
gant an dud yaouank /met tnget alies 
gant an tcodoù fall. A-'benn ar fin e 
c'iiaulennas mont da Lokournan e-
Icc'h mu chômas e-pad pcmp bloaz. 
Rein a reas e zllez ha dont cn-dro da 
Werliskin, Eno eo e varvas c miz 
mae 1873. 

Darempredoù en devoe P. Proux 
gant ar vnrzhed ail a Vreizh : Kérvar-
ker, An Uhel, an ahad Hcrrl, Ar 
Skourr h. a., ha gant Chn.nlcz n Vro-
C'holl a c 'hoantae sevel ur « Vrcu-
rlczh Breizh-Izel ». 

Trein a reas ivez e brezhoneg mo-
jcnnoù « Ynnn ar I 'euntiun ». met 
diouzh e c'hiz ken o dislebcre, gouez 
d 'an Uhel. N'eus forzh, n'eo ket an • 
droidigezh-se e bcnnobc.renn evklomy. 
Er c'hontrol, c c'houlenn ar vrezhone-
gerion n-vreman ma vo cmbaiiiiiet ur 
o'hcntnn ur gweilla.n en ul levr niar-
c'hnd-mnt evit ar bobl kanaouennoù 
hn sonioù a bep seurt snvet gant 
P. Proux ha choniet kouliz'Inret divoul. 

Daoust hag c vo » Skrkloù Breizh » 
nli evit hon ober ? Neuze e c'hcllfemp 
lavarout gant gwir abeg evel An Uhel: 

O kàncr c'hwek, o Barzh karet 
'Vit bezan da gorf douaret 
A'e varvo biken da ano 
Ha lad Breizh bepred a gano 
Da sonioù koant ha da warzioù 
War en hentbù, er pardonioù, 
i'n .. Homhard Ketneo « ' no meulel 
Keit ' no ur Breizhad war ar bed. 

A. GWAZDOUE, 

3E3E 

Skrïvtt chomlet'hioù 
ho Hz ker où 

Penhor he Riwal bihan war he divskoaz, en ul 

lavarout : 

« — Kenavo, va bugel karet. Dalc'h stari warnon. 

Marteze e sac'ho eriin an dour. Ma varvan d'az 

savetein, mat e vo. » 

Ober a reas ar bugel pezh a lavare dezhan e 

vamm. 

Atav, atav e pigne an dour. 

Hep dale ne chômas mui a-us d'an houlennoù 

diroilet nemet penn melen Riwal bihan hag un 

tammig pleg eus e sac c'hlas. 

D'an ampoent, e kuitae Gwerc'hez iliz Sant 

Winaol he logell linvet da vont en-dro d'ar bara-

doz. 

Hec'h holl broioù a gase ganti en he daouarn. 

En ur dremen a-us d'ar vered, e spunmuitas penn 

melen ar Riwal bihan ha pleg e sae c'hlas. 

A-sav e chômas ar Werc'hez ha lavarout : 

« — Din-me eo ar bugel-se. Her c'has a rin da 

Zoue. » 

Hag e krogas ennan a-ere e vlev melen. Pounner 

e oa ar bugel, pounner-kenan, hag eh ker bihan e 

gorfig. 

Ret e voe d'ar Werc'hez Santel teurel a-gostez, 

unan hag unan, hec'h holl broioù ha sachan gant 

he daou zorn. 

P'he doe taolet he frofoù, al lin* ar bleunioù, 

ar frouezh azv, e c'hellas sevel ar bugel. 

Ha neuze e welas mat perak e oa ken pounner 

ar Riwal bihan. 

Dre he bizied sklaset e oa staget outan e vamm. 

Dre e vizied sklaset e oa staget an lad ouzh ar 

vamm. 

O ! karantez santel an tiegezhioù ! 

Mousc'hoarzhin a reas ar Werc'hez. Lavarout a 

reas : 

« — Pegen brav o c'harantez ! » 

Ganti e kasas an tad gant ar vamm, ar vamm 

gant ar bugel, tri enc eurus e paradoz Doue ! 

Ar vojenn-se a gonter er beilhadegoù être Saut 

Jorj ha Sant Benead. 

XVIII 

Ledanoc'h hag izeloc'h eget Menez Sant Mikael 

eo menez Bezelen. 

En amzer ma tremen hon istor e oa bet argaset 

ar Saozon diouzh krenvlec'h Bezelen gant soudar-

ded Fransez a Vreizh. 

Dismantret-holl e oa bet ar c'hrenvlec'h-se. 

Aman eo e oa deut ;in Ao. Huon a Vorever da 

guzhat. 

Edo lireman o kousket, . ti c c'iutazcz wnr ur 

niait) tev, en un tour dizocnnel. Iiarpet e ôo e gein 

ouzh voger. Noazh e oa c heun, lui bannoù al 

loar, o kouezhan eus au itec'h. a lakae kuehennn-

doù e vlev hag e varv hir gwemi-holl da skedin 

evel arc'hant. 

Reul ha difinv e kouske. Ouzh e welout li.i pije 

lavaret dclwenn ur marc'heg skultel e greunvaen 

du. 

Bez' e oa en nozvezh-se nui rode Boudig an Aod 

eus maner Sant Yunn da brizon Aobri a Gergariou. 

Boull e oa un neiiv hag u-vcc'h ma iakae ur 

niouch-avel gorreenn ar mor o trec'hin dit grizan. 

Ne save trouz ebet, nemet hini un houlennoù oe'h 

hiboudin war traezh an aod. 

Sioul e vorede ar c'hozhiad. 

Tremen ;i rae an eurvezhioù-noz. Dont a reus 

sked al loar da zislivan hag, eus tir icter, e .strinkas. 

goulot] kann ar mintin. 

Tainm-ha-tamin e sklaeraas bizaj an denjentil 

kozh. 

(Da genderc'hel.) 



Merc'hed ar 'short', an armoniom 
hag an Aotrou Person 

Evitai! n'oa ket eus a Vreizh — 
eus an Aovergn ne lavaran ket —, 
an Aotrou Loncart a berc'hennr 
abaoe pell' zo dija un tamm stal e 
Brest. Eno e veze kavet disglavie-
roù a seurt-man-seurt hag a liv-
mafi-liv. diouzh ma plije d'an 
itronezed kaout, re vras pe re 
vihan. re ruz pe re c'hlas. Mal ez 
ae an traoù, stank a rp ra t i koù . hag 
c kav din e vije chôme! an Ao. 
Loncart e Brest betek fin e vuhez. 
nemet e-pad an Hanv, evel just, ma 
vez plijusoe'h mont da avelin ar 
penn, pell diouzh straed Siam. war 
un draez'henn bennak e Bro-Leon. 

Siwazh dezhan. dent ar brezel. 
setu ar bombezennoù o kouezhan 
war Vrest stankoc'h eçet grizil-
bennoù e miz mcurzh. Diaes en em 
gavas an Ao. Loncart : peadra a 
oa avat, n'eo ket ar re a oa o chom 
c Brest d'ar mare-se a zislavaro 
ac'hanon. Tra pe dra. ne oa ket bet 
gloazel. Stad ennan o vezan gellet 
en cm zisplegan kerkoulz marc'had 
gant an Ankou. an Ao. Loncart a ga
vas dezhan e vije furoe'h mont da 
glask repu war ar maez. Setu ma 
teuas un deiz bennak da lakaat e 
1er e surentez e Lokwentrok, ur 
vourc'h didrouz a Vro-Leon. 

Gantan e leue an Itron Loncart. 
ginidik eus nn Aovergn evel he 
gwaz. hag o div verc'h. Janed ha 
Lusia. dezho triwuc'h hag ugenl 
vloaz. Goude bezan klasket ul lojeiz 
e-pad pell amzer e kavas al Lon-
carted div gambr brav a-walc'h e 
ti ar boulonjer. hag an arrebeuri 
priziusnn a voe degaset eus a 
Vrest gant ur mcll karr-tan, evit 
brasan plijadur ar c'homerezed. 

Da glask repu c Lokwentrok eo 
e oanl deut ; da guzhat ne oa ket 
avat, rak buan ne voe anv nemet 
eus al Loncarted. Al Loncartczed 
e vije gwelloc'h din lavarout : rak 
an Aotrou a ziskoueze bezan un den 
evel ar re ail. Met e hini gozh a 
vije bet diaes tremen hep ober van 
outi. Mont a rae alies da Vrest, dre 
ma 'z ae atav en-dro ar stal-dis-
gtavieroù : ha bemdez pe dost. a r ' 
c'harrad a-bezh a gleve petra a 
c'hoarvezfe bremaïk gant ar Rused 
pe gant ar Saozon, hag ivez doa-
rcoù an dilestradcfi da zont. Ne 
gave netra a vat ebet graet gant 
hini pe hini. Ma vije bet hi e penn 
an traoù, ur c'hoari ail e vije bel 
moarvat. 

En dra m'edo o mamm hag o zad 
e Brest, ne veze ket kavet rc hir o 
amzer gant Janed ha Lusia. Sou
darded oa e Lokwentrok. Soudar
ded. tud vat, petra ' lavaran ? Ad-
judanted hag oflsourien. Pa vezer 
être tud a-zoare, ez eus tu d'en cm 
glevout. Da c'hedal ma vije dml 
en-dro o c'herent d'ar gèr e 
c'hellent ankounac'haat troe'herien-
buzug distinget a zeue ker brav 
ganto gal'Ieg-brezhoneg Sant Marzin 
pe Rekourans ! Evel-se ne veze ket 
ro dorret o fenn d'ar paotrezed 
gant al lastez brezhoneg a veze 
ehaoket dibaouez e straedoù ar 

Ur stêr, ur ganol kentoe'h, a 
vourc'h. 
dremen dre Lokwentrok. Setu kavet 
ganto un doare nevez da gaout di-
du ha d'en cm ziskouez. Deut an 
hanv e voc gwisket he « short » 

gant Lusia, hag e-pad ar mizioù 
kras c voe gwelet hon div zimezell 
o lakaat o c'hroc'hen flour da gra-
menniii dirak Lokwentrogiz ba-
daouet, hag o neuial ampart e poull 
ar vilin. Pa gousker e gweleoù-rez 
e ranker slerijennaiï ar paour kaezh 
tud a zalc'h c'hoazh d'o gv.vleoù-
kloz. neketa '? Ret eo lavarout e 
sache tamm-ha-tamm Janed ha Lu
sia ar yaouankiz diouzh o zu. 
daoust ma veze graet goap outo 
alies. 

Douget e oa an It. Loncart da 
draoù an Iliz. Bep sul e veze e 
kentan renk ar merc'hed, Janed ha 
Lusia asamblez ganti. A zo kacroe'h 
prenan a reas ur Santez Teresa ar 
Slabig Jésus, hag un armoniom zo
ken. Unan a oa dija d'an nec'h, c-
kichen an aoter, met ne veze ket 
klevet mat a-walc'h gant ar mer
c'hed. Hini an It. Loncart a voe 
lakaet en traoiï. Diaes e vije bet 
d'an Aotrou Person mouzafi ouzh 
tud ker brokus: ahendall e >veze pe-
det a-wechoù da zebrifi ganto. E 
Janed e voe fiziet an armoniom. 

Evel-se e padas an traoù un ta-
chad. An dud fall a lavare e veze 
digoret ur romant gant an It. Lon
cart e-pad ar brezegenn vrezhonek; 
pezh a zo sur eo e tiskoueze frank 
an dimezelled dre o doareoù c veze 
mail ganto kl e vout an evel-se bezet 
great. Met ne save ket a drouz. 

Evelato e voe klevet tamm-ha-
tamm an Ao. Person o lavarout ne 
valee ket an dimezelled dre an 
lient war-eeun ; ne ziskarge ket c 
galon dirak an holl ; anat e oa avat 
e selle outo a gorn, ha daoust dezho 
dont d'an oferenn-bred, ne oant ket 
gwelet gantan 'evel plac'hed a zou-
jans Doue nag a skouer vat evit 
ar yaouankiz. Kaout digor e ti al 
Loncarted ne oa ket a-walc'h evi-
tan da guzhat e veno d'e barrezia-
niz. Poent e oa kanan o son d'ar 
paotrezed. 

Ur suivez, goude dibun.et roll ar 
re varv, hini ar servijoù rekoman-
det hag hini gouclioù ar sizhun, e 
stagas an Ao. Person gant ur bre
zegenn diwar-benn pec'hcd an or-
gcd, ar pec'hed vil. « Va breudeur 
ker », emezan, « doareoù fall ar 
c'hêrioù a en em sil en deiz a hiziv 
betek en hor parrez ker kristen ail 
koulskoude. Ya, gwelet e vez pla
c 'hed ha paotred o vale asamblez 
war velo e-pad an noz, ar salioù-
daiis leun a dud evel pa ne vije ket 
difennet abaoe ar brezel. Ouzhpenn, 
gwelet e vez merc'hed o tougen 
lostennoù dizonest, o tiskouez o di-
•vesker d'an holl : eùrus c'hoazh 
pa vez ul lostenn ganto ! » 

El lec'h santel e savas d'ar poent-
se un avel a levenez hag a c'hoape-
rezh na c'hwezh ket alies en ilizoù 
a Vro-Leon. Nebeut a dra e gwi
rionez : kuzuligoù, mousclioar-
zhoù damvoirget, kadorioù damru-
zet. Ar selloù a baras war baotrez 
ar « short », a c'hortoze evel boaz 
ma vije échu ar brezegenn. 

N'o doa ket Janed ha Lusia 
komprenet komzoù ar beleg, dre 
ma ne ouien ket c « drcfoednch ». 
Trawalc'h e voe koulskoude evit 
terrin warno. Me a gav din e voe 
diskaret pelloc'h o galloud war ar 

Greomp anaoudegezh 
gant enez Vanav 

gant Goule'hen AR PAGAN 

Eman Enez Vanav, an hini viha-
nan eus ar broioù keltiek e Mor 
Iwcrzhon, keit-ha-kcit, koulz lava
rout, diouzh Bro-Skos, Bro-Saoz 
hag Iwcrzhon. Pemp kant eizh ha 
pevar ugent kilometrad karrez he 
deus, ha war-dro tri-ugent mil 
penn-den. E manaveg e vez graet 
anezhi Mannin, ha Manaw e kem-
braeg. Ar « Mona » a gomz Julius 
Kaesar diwar he fenn a zo anezhi 
enez Vanav, hag enez Vona, a zo 
graet meneg anezhi gant Takitus, 
an enez Von, e Bro-Gembre. Edo ar 
Gelted en enez Vanav kent an am
zer gristen ha kristeniet e voent 
gant Sant Padrig. 

N'oufen ket displegan dre ar mu-
nul istor enez Vanav dindan ar 
ar bihan a lec'h a zo roet da lod 
din aman. Setu un damskeudenu 
anezhi. 

Roueed a ouenn geltiat a renas 
war an cnezenn betek an navet 
kantved; d'ar mare-se, Norvegiz a 
lakaas o c'hrabanoù warni, met 
kemeret c voe diganto gant Daniz 
ha dalc'het gant ar re-nian betek 
ar bloavezh mil seitek ha tri-ugent. 
D'ar mare-se, Manaviz, aet skuizh 
gant Skandinaviz, a c'halvas d'o 
sikour roue Bro-Skos. Hogen bezan 
renet gant Skosiz ne blijas ket 
dezho kcnncbcut-all. Evit rein un 
diskoulm d'an enebiezh-se, e voe 
graet evel ma veze graet d'ar mare-
se : un emgann a voc di'vizet être 
Iregont Manavad ha tregont Skos. 
Ken kadarn ha ken taer c voent 
holl ha ma voc hor c'hcnvroiz-ni 
war lanneier Lanvoz : lazhet c 
voe holl Vanaviz gwitibunan ha 

yaouankizoù. Klevet c voc o mamm 
o lavarout ec'h en em gavent diaes 
e Lokwentrok ; nebeut a zidua-
niant evito, dre nia vezent boaz da 
vevan e kêr ; keit ha ma ne vije 
ket bombezadegoù ail e vije pliju
soe'h dezho mont da Vrest. 

Dont a reont atav da Lokwentrok 
a-varcadoù. Deut eo avat an Ao. 
Person a-benn eus e daol. Bennozh 
Doue dezhan' ! Kaset en deus en o 
hent ar follezed, kaset en deus dez
ho o zorzh d'ar gêr ! Gwell a-se 
evit ar Vretoned ! 

BREVALER. 

AL LABOUS-PAOT 
Gant Anna GOUIFFES 

UR 6RAMP0UEZHEHN 6ER 
Aet e oa Herri, paolr al lizhiri, 

da gas ur pakad da G... unan eus 
pinvidikan kêrioù eus parrez P..., 
un tu bennak, e bro-Gernev. Er-
ruout a reas dres da vare ar pred. 
Edo an dud ouzh taol, nemet ar 
wreg. Krampouezh a oa da verenn. 
Pedet e voe Herri gant merc'h an 
ti da dan va unan. Hemaii ne 
nac'has ket. Rak, goude ~ur reda-
denn hir war ar maez, e oa deut 
naon dezhan. 

Edo da vat gant ur grainpoue-
zhenn, unan vras, ilbouedus, druz 
gant an amann, pa zegouezas ar 
wreg : 

« — Ne zébrez ket morse da lein, 
a-raok ober da droiad ? » cmezi. 

« — Nann ! », a respontas Herri, 
hep teurel kont, war an taol, ouzh 
ar seurl goulenn. « Ar peurliesan, 
ez an kuit abred eus an ti-post, 
hag échu in a ran va zro da vare 
merenn. » 

« —• Sonj mat ! » a gendalc'has 
ar vaouez; « aman ez eus kalz tud, 
ha mevelien am eus da vagan ha 
da bacaiî. » 

Chom a reas ar paotr sabatuet-
krenn, an faol-man. Ken ne c'hel-
las rannafi ger ebet. Ken sebezet 
ail e voe an dud ouzh taol, ha, 
dreist-holl, ar bennherez yaouank. 

Kuil Herri, avat, etrezek e jav 
houarn. Nemet n'oa ket evit loc'han 
gant an dismegans a oa bet graet 
dezhan. Hag en en ti en-dro. 

« — Pegement a dlean deoc'h 
evit ho krampouczhenn ? » eme
zan. 

Ar wreg ne respontas ket, feuket 
d'he zro. 

« — P'egement a dlean deoc'h '? » 
eme adarre paotr al lizhiri. 

Respont ebet. Ne gleved nemet 
ar c'hanvanoù o chaokat ar c 'hram-
pouezh, hag ar brinsennoù keuncud 
o traskal en tan, dindan ar billig 
vras. 

Hag Herri ha tennan neuze ur 
bilhed dek lur eus e c'hodell, hag 
e lakaat war an daol, n'em eus kel 
lavaret, hep ober un tammig « chis-
troù », ardoù.' 

« — Dalit ! » emezan, « n'ouzon 
ket pegement e koust ar c'hram-
pouezh; setu dek lur evit ho kram-
pouezhenn ! Ha dalc'hit ar peur-
rest ! » 

Kentel. — Tud a zo, seul vuioc'h 
e pinvidiknont. seul bishoe'h c 
teuont da vezan. 

Y. K. 

pemp Skos hepken a chômas bev. 
Menel a reas an enezenn eta gant 
roue Bro-Skos. Diwar manv Alck-
sander III a Vro-Skos, c mil daou 
c'hant p e m p . h à . pevar-ugent, ez 
cas da roue Vro-Saoz. Heman, 
koulz hag ar roueed a zeuas war 
e lerc'h, a voe kustum da rein an 
enezenn d'e vignoned : e giz-sc c 
renas war an enezenn Sir Stanley 
hag c ziskennidi être mil pevar 
c'hant c'hwec'h ha mil seizh kant 
pemp ha tregont. E mil seizh kant 
pemp ha tri-ugent c voe prenet an 
enezewn digant he fcrc'hcnn; un 
nebeut gwirioù a chôme c'hoazh 
war anv Dug Atholl a voe prenet 
gant ar gouarnaniant saoz e mil 
eizh kant eizh warn-ugent. 

Diwar se. e teuas an enezenn a-
bezh da vezan lod eus Breizh-
Vcur. N'it ket da gredin, avat, cz 
eo bet renet Mana>v evit se evel 
m'eo bet renet hor bro-ni abaoe 
an Dispac'h pe abaoe ar bloavezh 
mil pemp karnt daou ha tregont 
zoken. Ur seurl « Dominion » eo 
Manav, dezhi ur gouarnaniant evel 
m'o deus ar C'hanada hag ar 
dominioivoù ail. 

N'eus kanqad ebet a-berzh Enez-
Vanav e Ti ar C'humunioù e Lon
drez. Ur c'hannad a zo, avat, a-

Ur wech e oa ur paour kaezhig 
den yaouank a oa o vont da vervel 
gant ar garantez ouzh ur brinsez 
koant-meurbet, koantan prinsez a 
oa bet gwelet biskoazh war an 
douar. Edo kastcll ar brinsez 
e-k'ichen e verouri ha bemdez c 
welc anezhi o vale en alezioù he 
liorzh. P'enaos ne vefe ket deuet 
sot-pitilh gant ur seurt plac'h ? 
Henvel e oa ouzh un aelig kouezhet 
war eeun eus an oabl; he blev-
melcn hir-hir a c'holoc he diskoaz 
hag a gouezhe betek he- zreid ; 
daoulagad don ha glas evel glasdef 
ar mor sioul: liv al lilienn hag ar 
rozenn war he dremm — Ha pe-
bezh treid mistr ha bihan a nije 
w a r d r a e z h an alezioù ! Ha 
daouarn gwenn kann leun ar vra-
vigoù re bounner evit bizied ken 
moan ! 

« — Biken ne c'hellin tostaat 
outi, » a sonje ar paotr « — Perak 
n'on ket ganet priiis ivez ? Neuze 
marteze e vefen bet aotreet da vale 
en he c'hichen ha kuiituilh eviti 
kaeraii bleunioù ar bed. » 

A-daol-trumm e teuas ur sonj 
diskiant en e benn. 

« — Ha ma 'z afcn da gaout 
sorserez ar c'hoad ? Honnezh a 
c'hellfe ober ur priiis ac'hanon I » 

Ha setu ar paotr en hent war-du 
ar c'hoad bras — N'eo ket aes 
degouezhout betek Iochenn ar sor
serez. — Ret co kerzhout pell-pell 
en denvalijenn ; ret eo stourm 
ouzh loened a sav tro-dro d'an 
hent. Ar gwez a lug ar paotr gant 
o bizied gwenn ha pegus. Touseged 
ramzel ha koenvet a strink outan 
fulorezh o daoulagad. An avel 
sklasus ha klemmus a c'hwezh war 
an holl draoù. — Al loar a sklêri-
jenn eskern a bep seurt. Sur a-
walc'h, eskern ar re a zo bet o 
kavout ar sorserez, lonket gant al 
loened gouez a-barzh degouezhout 
en he zi. 

Erfln, setu Iochenn ar wrac'h. 
— Na spontus ! Ret eo d'ar paotr 
yaouank azezafi ur pennadig da 
dorchafï an dour-c'hwez a ziver 
war e dal ; hogen, lammat a ra un 
nacr en e c'houzoug. Bremafi avat 
e klev c'hoarzh skrijus ar sorserez. 
— Daou zant hir ha du a zeu er-
maez eus he beg. — En em weaii 
a ra he blev war he fenn evel un 
toullad naeron bihan. — Allazig a 
ra gant he bizied gwar da zaou 
douseg bras. 

« — Petra a fell dit ? Gouzout a 
ran, paotr yaouank ar bed, ha roet 
e vo dit dimezifi gant ar brinsez 
koant ! » 

Hag he dent en em lakaas da 
strakal en he genou, 

« — Kemer an dour burzhudus-
man. — Ev ul lommig bep mintin 
hag, e-pad an deiz, e tcuyo dit bra-
ventez ha savar ur priiis yaouank. 
— Neuze d'an noz ez i d'ober al 
labous-paot (1) ha, pignet war ar 
wczenn vras, a zo dirak ar c'has
tell, c tiwado da galon ouzh gwel 
ar baotred ail gant da garedig. 
Hag hi féal e-pad an d'eiz a gollo 
he fenn d'an noz. » 

Hag ar paotr ha kemer nr vou-
tailhadig c'hwistantin, ha kuit. 
Hir-hir c oa an hent darc ar c'hoad. 

berzh Bro-Saoz e Manav. Ar rener 
pe Letanant-Rener an hini eo. Ur 
C'huzul, ennaii an cskob, ar pro-
kulor, ar C'honteroller, an daou 
varner, an diellour, ar gward-pes-
ketacrezh, an Arriagoii hag ar 
vikel-vras, a ra war-dro al leaVn-
not'i. Erfln, ur strallad ail, Ti an 
Alc'houczioù, eman kannaded an 
enezenn ouzh hen ober, a ivez savet 
diwar votadeg. Kozh-tre co an l i 
se, hag c anv a zo bet roet dezhan, 
war a greder, dre m'eo bet a-vis-
koazh karg an ti disklerian poen-
toù pe boentoù eus al lezenn gu-
mun. Letanant-Rener an enezenn, 
ar C'huzul ha Ti an Alc'houczioù 
a zo anezho « Lez Tynwald ». Al 
lezennoù a vez cmbanncl en ul 
lec'h anvet Menez Tynwald, nepell 
diouzh Doolish, kôrbcnn an ene
zenn, peurliesan d'ar ,1 a viz gouere. 
Embnnnet e vezont e manaveg hag 
e saozneg. 

Daousl d'an dourislcd saoz a ya 
stankoc'h-stankan bep bloaz da 
hanviii eno pc da anvestiii ouzh or 
redadegoù langirri, daousl d'ar 
Saozon o deus graet o aimez en 
enezenn, o deus miret Manaviz be
tek brenian ur garantez don evit 
o bro. An dud-sc, labourcrien 
douar ha peskclaoricn an darn-

hogen, en taol-man, ne bouez ket 
c'hastell. 

Vertuz al louzoù a reas he zro 
warnafi ha dont a reas e ncuz ur 
paotr frammet-moan ha sonn gant 
ur bizaj tener, liv an dud a-feson. 

Diouzhtu ez cas el liorzh. Ruziafi 
ha koll he liv a reas ar brinsez. 
Hng ur garantez vras da sevel être 
an daou zen yaouank. Koulskoude 
ne vezent morse asamblez diouzh 
an noz. Ha ne c'helle ket ar plac'h 
yaouank mirout a selaou komzoù-
noilh ar baotred ail. Hng e gwezenn 
al liorzh, bemnoz, e save ur gan 
ranrigalonus. Mouezh ul labous-
paot a lakae anezhi da skrijaii 
e-kreiz ar blijadur. Ur youc'h trist-
meurbet a dette da waskaii he 
c'halon. Hag al tabous war skourr 
ar wezenn a zispourbelle e zaou-
lagad gant an enkrez ken e c'ho-
loent e benn en e bezh ; ha taken-
noùigoù gwad eus c galon a 
gouezhe war e blunv. 

Un nozvezh, net ar briiisezig 
skuizh o klevout ar ganaouenn 
mantrus-se, c kemennas da unan 
eus he c'harnntezed kemer e fu-
zuilh ha tennan war al labous-paot. 
Heman hag asantin diouzhtu gant 
plijadur. Un tenn, ha da c'houde ur 
garm, hir evel hirvoud un den, n 
dreuzas an aer. Hag ul labous iskis 
a gouezhas, dezhan penn ha daou
lagad un den. Biken mui ne welas 
ar brinsez he mignon karet. Bem
dez e kolle he liv. Ha daoust d'an 
holl vedisined deuet war he zro e 
tremenas hep ma kavas den penn 
d'he c'hlenved. 

Setu istor daou zen yaouank. Ka
vout a rejont pep a skoilh ouzh o 
c'harantez. et trec'h c voent evcl-
kent. Hag en inizi ar c'hornog • 
kavas an daou garedig hent kom-
pez ha doareoù eeun evit o c'ha
rantez. 

(1) Labous-paot, pc labous-pok a 
dalv Iabous-noz, youter, gloud, Ica-
ouenn. 

Ar c'houloouenn-goar 
e b r e s k e n n 

D'ar 7 a viz mae 1916, e-ipad an 
oforenn-bred e oa iliz Hrelcz leun-
chouk evel kustum. An Ao. Person a 
oa o .pignat ouzh ar.. aoter. Edo an holl 
dud lldel o fri en o 'levr, rak devot-
keiian eo Breleziz, anat d'an holl... 
Aigrel'zhoH l>un darzhadenn. u Hopl », 
cm va mamm, heip gouzout dezhi. Ur 
c*hoarzhadeg vras a «ikltatas dre an 
iliz. Abeg nr freuz a oa ur e'hou-
laouenn-goar. N'oa ket stngct mat 
gwintcrcll a r c'hantolor, ha lammct 
he doa nr c'houlnouenn evel ur 
maout. Goude stokin ouzh bolz an 
iliz, war elum atav, c teuas ur c'hou-
laouenn-goar gnezh dn vervel ouzh 
treid aiv Ao. Person. Na fentui e voe I 
liiskoadi kement ail. 

Odette CHBVILLOTTZ. 

AN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
gant Roparz HEMON 

— IMPIIIMBIIIB CENTRALE DI: RENNES — 
7, Bue des Francs-Bourgeois, BENNES 

Priz : lit real. 

vtiiaû anezho, a zo Manaviz ha 
Manaviz e chomont, ha pa zeufent 
da vevaii e Bro-Saoz, en Amerika 
pe en ul lec'h ail. En unan eus ar 
c'henstrivadegoù diwezan savet evit 
difenn ar manaveg, ez eo aet ar 
maout gant ur Manavad o chom en 
Amerika. Difenn a reont gwirioù o 
bro kel lies gwech ha ma c'hcllont. 
Ne oa ket oe'h ober fent hepmui-
ken, ar baotre<i eus Manav am eus 
kejet ganto e t romil nav c'hant seizh 
ha tregont hag a lavaras din ne oa 
ket échu evito ar brezel gant Bro-
Alamagn. « Penaos 'ta ? », cmezon. 
« Hervez al lezenn », a respontas 
unan, « e rankfe bezafi bet pedet 
ur c'hannad eus Manav da Zlviza-
deg ar Peoc'h. N'eo aet hini ebet 
da Versailles. Rak-se. ar brezel n'eo 
ket échu evidomp. » Hervezo, aet 
c oa diwar sonj ar Hc-Unanet ez 
oa Manav ur vro distag diouzh 
Bro-Saoz, eviti da vezaii bihan. 
Bihan n'eo kel disler. Moarvat ne 
anaveze ket ar He-Unanet ar 
c'hrennla'var mannvck, rok ha lor-
c'hus, a gemenn ez eo krenvoe'h 
Manaviz eget o Lelanant-Renér, 
Gwir eo, n'o deus ket bel atav ar 
Re-Unanet kalz damant ouzh ar 
broioù bihan, — dreist-holl pa oa 
ar broioù-sc broioù keltiek. 
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— Koumanant-bloaz : 5 0 lur — 

SKRIVEREZH HA InERERËZH 
«G. B E R T H O U , 7 2 , S t r . O b e r t h u r , 
Roazhon (K.R.P. 492-98, Roazhon) 

N'ANKOUNAC'HAIT KET ket 
C'HWEC'H REALAD timbroù pep 
gwech ma fell deoe'h kemman 
ho chomlec'h. 

Daoust hag emhan-

net e galleg gant ur 

brezhoneger ret eo 

trein e brezhoneg 

" L a Légende d e l a 

Mort chez les B r e 

tons Armor i ca ins " 

TROET DIWAR AR GALLEG... 
Piv a zo a-du ? Ha piv a-enep ? 

Ha lezet e vo « paotr ar gwen-
neien » ARVOR da lavarout e 
c'her ? Pa ' m eus eus échu' bep 
eizhun kontaA ar goumananterlen 
nevez.. . na zeuont ket (ne reont 
ke t fonnus a-walc'h bepred I 
Bec'h dezhi, paotred, bec'h de
zhi I ) , e kavan un tamm mat a 
blijadur o lenn ar gazetenn, da 
glask enni abegoù a fizians. Ha 
setu, ménel a ran gant va genou 
war nav eur dirak anv ur pen
nad, sinet ARVOR modestamant... 
Petore c'hwil a zo aet da laerezh 
va sinadur, emon-me, nemet va 
c'hozh kamalad Youenn e ve, ha 
kazi sur eo en eo, p'en deus 
kavet tu da lakaat bigoudenned 
yaouank-splamm da voùsc'hoar-
zhin dimp e-kreiz e bennad. Ha 
da gomz diwar-benn petra, a son-
jan c'hoazh, nemet diwar-benn e 
sakre levr n'ouzer ket ken hag-
eft «o Notre-Dam-Garmez pe 
Itron Varia-Vigoudenn e anv. Kel 

( e oa gwechall, pa droe ar gaoz 
war ARVOR, eus spered-skrab 
paotred Bro-Leon... pë Bro-Roa-
zhon. Ma, tudoù, chenchet eo 
penn d'ar vazh, ha sétu-ni dîs-
kennet étrezék ar su da gavout 
Torchenn an Arvor Viii e-giz 
kédbr-vrec'h. Ma, evelkent, me a 
garfe gwelout ur wech bennak 
koef ma bro e-kreiz ur pennad 
blaz brezhoneg Landreger gan
tan : ya, met ar Vrcudiged hag 
ar' Roc'halaned, hag ail, pelec'h 
-aman yezh o c'havell ? koltét 
gante, 'm eus aon, en un tu ben
nak être Bre ha Briad, ha prenet 
e stal ar varc'hadourien houar 
naj kozh un doare brezhoneg 
ledan ha reut, h en vel un tamm 
mat ouzh hini person Lokireg, da 
vare ma c'hoarie Biigiz tdutig-
penn war aod Porzh-Biliek. 

Dampet e vo jol, evet ma lar 
Piûtr Jûluen, me ' gav din ec'h 
on oe'h ober va zammig plapenn, 
o tfbunan kaozioù goullo hep 
touch d'ar sujed. Distroomp de
zhi 'ta : sou, sou, Bijou ! 

Train e brezhoneg... Petra ? 
Evit piv ? gant piv ? Hag «vit 
chom en armelioù pe bezan mou
l â t ? Moulât war goust piv ? Setu 
ur gudenn penip-pénnek diaes 'da 
ziburian ! Kavet am eus penn 
dezhi, evelkent. Ha setu : 

fre in petra ? Netra. Ne gar ket 
ar Vretoned lenn. Anat eo diouzh 
niver kalz re vihan koumanante-
rien ARVOR.. . 

Evit piv 7 Evit an tregont dou-
seimad a dud, bepred an hevelep 

3QE 3QE 

Krenn-lavarioù ar miz 
Miz Meurzh 

Da hanter-gcn.vcr (liv eur de(iz) 
D'ar Chandeilour teir ne vc(z). 

CBro-Dreger) 
Da ouel ar Chandclour. 
Deiz da bep niicherour, 
Nemet d 'ar c'hemener 
Ha d'al l'Ugudcr... 

Da c'houel Vairia ' r Gouloù, 
Kuzhit ar c'hantolorioù, 
Ha torri t a r c'hcgelioù; 
Hanter greun. han te r bloaz, 
An h a d diaveaz (diavacz) 
An ozhac'h en e caz (eaz). 

(Uro-Lcon). 

Genver a garg ar foz. 
(i 'hwcvrer hen date'h kloz. 
Miz C'hwevrer a c'hwezh, a c'hwezh, 
Hag a lazh ar vouialc'h war c nez 

! (neiz). 
Ganl dilhad tomm ha bevafis mat , 
Pep mizvezh goanv zo dercat. 

Tremenet gouel Sant Mnzeas, 
Au heol d'e liv, an dour d'e vlaz, 
Ha lezenn an hent da vont glas. 

(Bro-Wened). 
Mcurlarjez kailharek, 
Airc'h ha solicr barrek. 
Ma teuje Mcurlarjez teir gwech ar 

[bloaz, 
K lakafe an dud da redek en o noazh. 
Ha da Verc'her al lada. e vez taret : 
Ret eo ilakaat ar piz e glec'h : 
Ne deo ket hiziv evel dec'h 1 

re, hag a bren ne vern penaos 
kement levr brezhonek a zeu er-
maez eus ar wask ? 'Dalv ket ar 
boan rivinan ur mouler evit kelo-
se , ha setu war un dro respont 
d'ar pevare ha d'ar pempet gou
lenn. 

Oant piv 7 Va Doue, tudoù, 
daoust hag e kred deoe'h e kar 
ar vrezhonegerien a-vihanik ober 
impllj eus ar benveg dispar o deus 
bet digant boue hag o mamm ? 
Mat int da dabutal, — da gador-
dabutal, da lizherdabutal, da 
brezejdabutal.. . Mat da gas karr 
ar brezhoneg pelloc'h en hent 
war-bouez labourât ? foei I mat 
eo an dra-se evit kranked sâoz 
àr brezhoneg nevez, du-hont, 
kostez Roazhon... 

Piv am dislaro ? 

0 . B. K. 

(Kendalc'h p. 2) 

U r bourev en f taot ted 

C A R R I E R 
(Lenn ivar ar, 4' pajenn 

pennad hor c'henlabourer 
Ronan Yahri HUON) 

T A O L I O U - E S A 
gant AR Ç'HQUER KOZH 

UZHtRI D'AR VREZHONED 

KUDENN AN "DIBAB" 
KE.NEII. KER. 

Ur bour.' 'hiz oe'h, hogen a-c'lioude 
pell ' zo oe'h bet dedennet gant Breizh, 
ha deut oe'h da garout a r brezhoneg. 
C'hwi ' zo breman ur brogarour ems-
kiantek ha koulskoudc e oa dianav-
krenn a r seurt menozioù d'an dud war 
ho tro, pe dismegans o doa outo. A-
drugarez Doue, n'eo ket hepken un 
don desket cz oe'h, hogen, a zo gwel-

[j loc^h, unan Jedan ha d ihun c spered. 
Gouzout a rit a-walc'h, c c'hcller atav 
deskiû, evit gouzout, traoù nevez hag, 
en o zouez, re a-bouez, re hag a zo 
chomet pe a zo bet kuzhet ouzhoc'h 
betekhen. 

Komprenet oe'h eus diouzhtu tal-
voudogezh ar yezh. Tud ' zo n'eo 
Breizh evito nemet mn danvez-studi 
p l i jus ; hiniennoù a labour war an 
hendraoù, un toullad ail war an istor, 
re ail c'hoazh war ar brezhoneg, hag 
ail. C'hwi, avat, hoe'h eus dibabet da 
gentafi a r yezh evel un dra vev, hag 
hop tcurel kalz a evezh ouzh lczcn-
noù ar yezhoniezh hoe'h eus desket 
he lenn, he c'homz, ha wair a gredan 
ez oe'h gouest zoken d'he skrivan. 
Ahcndall hoc"h eus studict istor 
Breizh, ha gouzout a r i t penaos h a 
perak ez oe'h Brezhon, Mat eo al 
labour-se ha fizians cm eus e reot 
gwelloc'h c'hoazh, da «lavarout co c 
stagot da skrivan en ur gemer evel-sc 
ho plas c-touez skriva'gneirion ar vro. 
E berr gomzoù ne viot ket hepken Un 
danvez a vo tabouret warnari met ivez 
war un dro ur sklûrijenn hag un 
nerzh a skigno tro-ha-tro kefridi air 
vrogarourion. 

Soûjit mat c kement-iman : Ar vour-
c'hizion o deus dilezet o bro. Arabat 
her rebech ire dezho rak n'int ket ki-
riek : n'int ket bet desavet c karantez 
Vreizh, en dianaoudegezh anezhi ne 
lavaran et. Kudenn ar giriegezh avat 
ne gemin ket stad an traoù : deut int 
da vezan discblant, pc, washoe'h, enc-
bourion douct d'o bro, ha lammct co 
bet e-giz-se digant hounnezh hc difen-
nerion, ha sturieirion naturel. Breman 

ne c'hell ket u r bobl bevan hep rene-
rion muioe'h eget rae ç'he'll un den 
bevan hep penn na kalcin. Ret co enta 
rein en-dro d a Vreizh ar pezh a ra 
diouer dezhi, ret eo krouln a-nevez, 
hag air c 'hentan ar gwellan, un 
u dibab » emskian>k a ouezo hen-
ohafi h e mibion war du ipal hec'h 
adsavidigezh. (Kendalc'h »a j . 2.) 

Setu aman c'hoazh un nebeut 
taolioù-esa da ziskouez d'ar bao
tred diwar ar maez evit displegafi 
dezho doareoù ar vicher a gouer. 
Evit hiziv em eus dibabet div 
lodenn anezho : da gentafi, ar re 
a zo mat da ober e-pad deizioù 
yen ar goanv; hag ouzhpenn ur re 
bennak diwar-benn al loened, hag 
a zo mat da ober e pep amzer. 

.*. 

1) Efed ar skoiïi war an douaroù 
hag ar plant : Pa vez skorn, kar-
gan ur voutailh vihan gant dour; 
an dour-se a dro e skorn, a gresk 
e lec'hed hag a dorr ar voutailh. 
Dre-se e komprenimp petra a 
c'hoarvez e diabarzh an douar-
labour e-pad amzer yen ar goanv : 
an dour a zo en douaroù o tont da 
galedin gant ar skorn a vruzun ar 
vein, a rouesa an douaroù stank 
hag a vlota an douar. E-pad ar 
goanvoù yen-bras e tro ivez e skorn 
an dour a zo e gwazhied ar gwez, 
hag o lakaat a ra da darzhan, a-
wechoù zoken da strakal gant 
trouz. 

A 
2) Penaos kempenn ur c'hem-

mesk-yenaat : Lakaat en ur bodez 
pe ur wprenn vras div lodenn 
bouez a erc'h pe a skorn bruzunet 
hàg ul lodenn holen glas; o meskan 
ervat. An daou zanvez a dro e dour 
en ur zegas ur yenadur bras. Ar 
skolidi, evit ober un taol-esa, a 
soubo o biz er c'hemmesk hag a 
sanko un termometr (hinverker) e-
barzh. 

M a r m o u z e d J i b r a l t a r 
Lennct hon eus war ar c'he-

laouennoù, n'eus ket gwall bell, 
ez eus bet degaset marmouzed 
yaouank e Jibraltar,. e kirri-nij, 
mar plij ! Souvzhus, neketa '? Rak 
eman ar brezel o ren, Jibraltar 
a zo e-touez porzhioù-brezel kreiï-
vaii ar Saozon, hag ar re-mafi e 
vije kred et o deus da soursial ouzh 
traoù ail estr eget ouzh marmou
zed ar penn-douar roc'hellek bet 
tapet ganto war ar Spagnolcd. 

N'eus forzh. Ur brizh-kredenn a 
zo, bel ganet e Bro-Spagn, nemet 
he deus laget ivez speredoù ar var
toloded saoz, e vije échu gant beli 
ar Saozon war Jibraltar en deiz ma 
•varvjc an hini diwczhan eus ar 
« monoed », ar marmouzed bihan 
a vev a-holl-viskoazh e kevioù kri-
benn ar gourenez, Dav e oa rein 
kalon en-dro d'ar paour kaezh 
martoloded, a wele ar marmouzed 
o vervel an cil goude an hini ail. 

Daoust, avat, hag e ouenno al 
loened nevez-degaset ? Ha pa ra-
fent, daoust ha n'eo ket truchan 
o klask kaout krog a-dreuz cvel-se 
war an lonkadur ? Rak ar gredenn 
ne dalv nemet evil gwir annezidl 
ar Roc'h, gouenn ar « monoed ». 

Ha sonj o deus ivez ar Vretoned 
eus an danevell blijus a voe skrivet 

hanter-kant vloaz ' zo pe dost gant 
Jul Vern, — ar skrivagner brudet 
ganet en Naoned, — hag o doa ar 
« monoed » ennan ur roll a bouez? 
Eno, evel en e holl levrioù ail, e 
rae ar romantour fae war ar Sao
zon, evel m'o deus graet bepred ar 
Vretoned yac'h o spered. Hag ez 
eus peadra d'ober, peogwir e ke-
meront, ar Saozon paour - se , 
muioe'h a breder gant o marmou
zed eget gant kalz eus o marto
loded. 

3) Petra eo ar bleud avaloù-
douar pe fekulenn : Lakaat un 
aval-douar a vruzunennoù bihan 
gant ul livn-raskl. Dilavan en dour 
ha silafi dre u r ridell reun stank; 
leuskel ar c'hemmesk d'ober le-
c'hid. ha goude-sc d i s k a r g a n gous-
tadik a-ziwar lein. Diouzh ret, ado-
ber an tri labour-se adarre. En 
diwezh, lezel da .scc'han en aer; ar 
boultrenn danav a chom eo ar 
bleud avaloù-douar pc fekulenn. 
Un danvez hefivel ouzh ampez ar 
gwinizh eo. 

A 

4) Ilremaiï, traoù mat da sellout 
outo ma c'heller mont da di ur 
c'higer : 

Pnull-kalon ha traoù e diabarzh 
•korf un ejen : 

a) Sellout ouzh diabarzh korf un 
ejen : peder godell ar stomok 
(sac'h-boued, daou c'hant l i trad; 
hirder ar bouzelloù, tri-ugent, me-
trad). 

b) Kontan an dent : sellout ouzh 
plas ha doare pep hini ; tcurel evezh 
ouzh an teod, penaos e labour an 
div javed. An ejen, ar vuoc'h hag 
an dafivad n'o deus ket dent da 
droe'han e penn javedenn an 
nec'h; eizh o deus avat e r jave
denn an traon. Ar marc'h en deus 
c'hwec'h dant da droe'hafi pe da v 

gregin e pep javedenn. 
k) Sellout ouzh pevar foull ar 

galon hag ar gwazhied bras a zeu 
diwarno. Dishefivelder être être ar 
gwazhied gwad ruz hag ar gwa
zhied gwad du. C'hwezhafi aer e» 
barzh ar skevent war-bouez ur gor-
zenn-hlunv pe ur vegin vihan, 

A «tfj 
5) Jelatin, pe danvez beu an 

eskern : 
a) Leuskel un askorn fresk da 

deuzin e gwinegr krefiv pe en 
drenkenn (asid) gloridik mesket 
gant dour. Pa vo teuzet an hole-
noù raz, gwalc'hifi an askorn : 
gwak co deut da vezan, Danvez 
bev an askorn eo, da lavarout eo 
peg-eskern teuzet, anvet jelatin. He 
zroc'han a c'heller e laonennoù 
tanav, hag o lezel da scc'han en 
heol : neuze es eus peg krefiv. 

(Kendalc'h paj . 3.) 

Ar Vrezhonegerion " a vihanik 
hag ar Vrezhonegerion " nevez 

ri A * • Daoust hag hoe'h eus merzet ur 
wech bennak an dra-man ? Bez' e 
seblant bezan pobl ar Vrezhonege
rion lezirek-tre c-kefwer ar stourm 
ma 'z omp krog gantait evit he 
yezh. 

Ha merzet hoe'h eus ivez un dra 
ail a-bouez ? Niver bras ar Vre-

AN AMZER 
O TREMEN 

• Bombezet eo bel adarre kt'r Tou
lon; 28 den lazhet. Bombezet eo bet 
ivez ur gumun sko <> Pariz. Katz liez 
tli.it ra jet. 

• Torret he deas ar Rppublik 
Arc'hantel he darempredoit gant bro-
C'hàll, hag en holl broioù a zo a-du 
ganl en Alamagn. 

• Atav emaA an Alamaned war ve
nez hag e kèr Cassino (Itali). Aet eo 
ar Saozon tvar-raok un disterafi, e 
Xcttuna. Kolloù, aval, o deus eno. 

•*• Kma.ii erra ar Hused sko e har-
zoit bro-Ksthoni. K-keit-se, ne ehan, e 
mtnl ebet. an emgannoit didruez hed-
ha-hed al linenn. 

LANDREGER, lec'h e voe dalc'het gant an Ao. Perrot 
ar « Bleun-Brug » diwezhaii. 

Selaouit 'ta ! 
UNVANIILZH SPEREDEL 

ÎREIZH 
Sac'het eo Kannadig Unva-

niezh Spereclel Breizh gant an 
diouer a aotre-embann. Spl hon 
eus evelato e c'hello mont er-
maez hep gortoz hir amzer. 

zhonegerion « nevez » (da lavarout 
eo, ar re a oa gallegerion a viha
nik) e-keiiver niver ar Vrezhone. 
garion o deus peurzesket o yezh 
dre studian" he doare-lenn ha dreist-
holl hc doare-skrivail ? 

Leziregezh nr Vrezhonegerion a 
zo anat aman. Un enklask a vefe 
da gregin gantai! an abretaiï ar 
gwellafi pep hini en e gorn evit 
gouzout dre-vras hag c vo dalc'het 
ar maout gant ar Vrezhonegerion 
« a vihanik » pe sachet war o 
lerc'h gant paotred ar Brczhoneg-
deskct-el-Ievrioù. 

Klaskit ha furchit en-dro deoe'h. 
TALVOUDUS HA KENTEUVS 

E C'HELL BEZAN AL LABOUR-
MAN. 

PET DEN A ANAVEZIT HAG A 
7.0 GOUEST DA LENN HA DA 
SKRIVAN E BREZHONEG ? 

DA BET E-TOUEZ AR RE-SE 
EO BET DESKET AR BREZHO
NEG GANT 0 ZUD PA OANT 
YAOUANK ? 

PET O DEUS E ZESKET DREZO 
O-UNAN HA NA OUIENT NEMET 
GALLEG P'O DEUS KROGET ? 

SUR ON DIJA E VO ENORUS-
TRE RENK « PAOTRED-AR-BRE-
ZHONEG-DESKET ». 

Alan A L LOUAUN. 

G, S. — Kement-se a vefe aes da 
c'houzout marteze evit an dud o 
deus tremenet arnodennoù an 
Trec'h. Gortoz a reomp ar res-

pontoù. 



2 A R V O R 

An Aotrou Yann-Vari Perrot 
Saver ar " BLEUN BRUG " 

gant James BOUILLE 

Tud ' zo n'eo o buhez nemet ur 
etourm taer ha garv. hag e die o ene 
birvidik hag o c'halon gizidik 
gouzaiïv ur fallagriezh a ziwaskont 
niuioc'h eget an dud voutin. 

Strivafi a reont evit trec'h ar 
wirionez hag alies e varvont evel 
merzherion. Kalz a ziskibion a 
ziwan diwar seurt skouerioù. rak 
o foanioù hag o oberoii a zaspren 
u r feiz, ur ouenn, ur .vro. Youl 
Doue e voe e vije an Abad Perrot 
en o zouez. 

Kendcrc'hel a rae hep gouzout 
dezhan gant stcudad ar Sent a 
savas hor broadelezh hag he difen-
nas a-hed ar c'hantvedoù, a-gevret 
gant hor yezh, pe Kaouritin, pc 
Konwoion, pe Erwan Helouri e 
vije. 

' Ganet e voe an Ao. Perrot e 1877 
e Plouarzel. e Bro-Leon ken kris-
ten, ken féal ouzh an hengounioù, 
nia seblant ar gouerion bezafi ur 
bobl belcion ha ludjentil. ken hael 
eo o doare. 

A-vihanik e voe manlret an Abad 
Perrot o welout ar brezhoneg, 
yezh e vamm hag c d'adoù-kozh, 
harluet ha disprizet. Kontct en 
deus din penaos en ur zont eus ar 
skol-izel e oa bet degemeret er 
skolaj gant an urzh-man : « Aman, 
arabat dit komz brezhoneg ken ». 
Ha don c tassonas ar c'homzoù-se 
en e ene glan hag eeun a Gelt kizi-
dik. 

Krennard eo deut da 'vezan ar 
paotrig doueiis hogen buhezek. 
birvidik. leun a venozioù. Diazczet 
eo e c'halvidigezh : ur beleg e vo 
anezhan. Hag e voc en un doare 
klok, leun, santel. Beleg e voe 
dreist pep tra, hogen beleg bre-
zhon. ha dre ma voe beleg brezhon 
eo hep mar e voe beleg santel : 
peursevenet eo bet gantan galvidi-
gezh ar beleg ha galvidigezh an 
den. 

Pa oa kure yaouank e Sant-
Vouga en devoe tro da gejafi gant 
un den a oa sellet dija outan evel 
unan eus tud pouezusafi hon am
zer : ar c'hont Albert de Mun, ar 
c'hristcn bras a rakwele a-bell 
tonkadur an den dreist darvoudoù 
an amzer-vrenian. Ha diwar o 
eskemm-menozioù e voe ganet ar 
Bleun-Brug, kevredigezh breizhek 
ha katolik, a zo he menoz berr-ha-
•berr (hag cfi anavezet mat evelato) : 

« Diwall herezh speredel ha 
sevenadurel Breizh, dreist-holl he 
yezh, ha goulenn ar frankiz evit 
he gwirioù hervez gourc'henien-
noù an Iliz Katolik. » 

Daoust d'an diaesterioù stank a 
gavas, hag alies a-berzh tud o dije 
dleet rein harp dezhan. e teuas an 
Abad Perrot a-benn da ober eus 
ar Bleun-Brug ur gevredigezh-pobl 
galloudus. bras-tre he levezon ha 
berzh dispar atav d'he c'hen-
dalc'hioù. Kendalc'hioù evel hini 
Plougastell ha zoken hini Landrc
ger, dalc'het e-kreiz ar brezel. a 
voe trec'h o brud w a r ar rc ail. 

Diskouezct o deus ar c'hendal-
c'hioù-se pegen ker e oa da bobl 
Vreizh he yezh hag he hengounioù. 

An abad l 'errot a. oa anezhaii un 
den eeun, leal ha dic'hoant-kaer. 

Dianav e oa dezhan orbidoù ar 
c'homzoù ha gwidreoù ar politikc-
rezh. Morse n'en deus kemeret 
hent flour ha bleunvck an enorioù 
hag ar c'hargoù. Evel an cneoù 
karet gant an Aotrou Doue en deus 
pignet bepred gant an hentoù sko-
sellek ha dreinek, betek ar vcrzhc-
rinti . 

Goude bezan bet pell amzer kure 
c Plougernev, parrez kristen en c 
vro c'hcnidik, a zo bev atav enni 
e envor, ker da galon e barrezia-
niz kent, e voe anvet diwczhat a-
walc'h da berson Skrignag, unan 
eus reuzeudikan parrezioù eskopti 
Kemper, ken e-kenver ar c'horf, 
ken e-kenver ar spered. Eus Plou
gernev, ma ne oa hervezan den 
ebet ha na zaremprede ket an iliz, 
e leue e Kernev-Uhel, rust an dud 
eno evel an natur, ha dirclijion 
a-walc'h. 

Pcbezh kemm evit ar beleg gre-
dus a oa bet atav anezhan ! Ha 
padal en deus graet er ba'rrez-se ar 
pezh n'en dije gcllct hini ail cbel 
ober. Karet gant c barrezianiz, e oa 
deut a-benn da lakaat da vleunian 
adarre. kement ha ma oa tu, ar 
boazioù kristen peuzdisoiijet; hag 
ouzhpenn, servijer féal ar Wer
c'hez Santel, en deus gellet adsevel 
santual an Itron-Varia e Koadikev, 
drouklazhet ar beleg diwezhan 
anezhan, eii ivez, kant hanter-kant 
vloaz ' zo. 

Gwellan perzh an Ao. Perrot e 
voe e vadelczh dispar. Ma 'z eus 
bet unan o karout, hervez gour-
c'hemenn ar C'hn'd, ar re a rae 
droug dezhan, an Ao. Perrot an 
hini eo; ha sur on eman c klod ar 
Baradoz o pedin Sent Vreizh evil 
e vuntrer. Pa gomzed anezhan ne 
lavared ket « an Ao. Perrot », ho
gen « an Ao. Perrot. a zo ken mat ». 
Prest e oa atav da sikour ar beo-
rion ha da rannaii ganto an nebeud 
en doa. Brudet e oa e zegemer mat 
e Breizh a-bezh ha zoken er broioù 
kelt ail, ma oa mignon dezhan 
kement hini en doa e anavezet. 

Xe zaremprede hini ebet nemet 
evit ober vad dezhan e vije. E-
doug ur vodadeg eus Kuzul rann-
vrel Breizh, e oa czel anezhan 
evel sa'ver ar Bleun-Brug, en doa 
an abad Perrot goulennet digant 
an Ao. Quenette did'amallout ur 
c'hargad kablus. Hag ar Prefed-
meur, a felle dezhan kastizan hen-
nezh, en doa asanlet da c'hoant ar 
beleg. 

Pa gomzer eus buhez an Ao. Per
rot eo rct-mnt komz atav eus e 
vadelczh, eus e emroùsled, ar pezh 
a ziskouez pegen euzhus eo bet 
drouklazh un den a dremenas e 
vuhez war an douar en ur ober 
vad. 

Daoust d'an diaesterioù a ar-
c'hant deut dezhan diwar bezaii bel 
en ur barrez ken paour, hag a vije 
bel gouest da ziskar e oberenn, en 
deus gellet an Abad Perrot, neket 
hepken adsevel Koadkcv ha kae-
raat iliz Skrignag. hogen ivez 
astenn ha kreskiii kalz ar Bleun-
Brug krouet gantan hag ar gc-
laouenn Feiz ha lireizh a oa rener 
anezhi, hep menegiii an embanna-

Troet diwar 
ar galleg... 

(Ktnitlch mr baj 1.) 

Aotrounez ker, 
N'on ket a-du krenn gant Al. 

Al Louarn diwar-benn ar skrlva-
gnerien vreton-gallek. Da gentan 
evit pezh a sell skrlvagnerien 
Vreizh-Uhel : oberoù Paol Feval, 
da skouer, a zo dezhe un dalvou-
degezh dreist e-kenver ar garan
tez ouzh hor bro, hag e rankfe 
skrivagnerien vrezhonek, dreist-
holl re ar « brezhoneg du-man », 
lakaat o holl aked da ober un 
droidigezh klok ha reizh eus e 
romantoù breizhek : « Boudig an 
Aod », « Ar Gour Houarn », 
« Rolan Dir-e-droad », hag ail. 
Ha re Jul Wern 'ta I Evel Just 
bugale Breizh-lzel a oar lenn ar 
galleg... nag a dudi, avat, e kav-
fent o lenn seurt oberoù e bre
zhoneg yac'h hag aes ! 

Da eil, evit pezh a sell skriva
gnerien evel Ar Bras, hag a ouie 
brezhoneg, 1° Petore brezhoneg 
a ouient ? ur rannyezhig trefoet 
pe drefoetoe'h... n'oartt ket evit 
obèr ganti dre skrid evel ma 
raent gant ar galleg lennegei. 
Kap e oant da gompren ervat 
tud ar werin, da gaout gante kao-
zeadennoù eeun a-walc'h. Hogen, 
skrivan un oberenn lennegei, ne 
oant ket evit hen ober : ar ben-
v e g a v a n k e d e z h e . 2° Daoust ha 
n'eus ket gant levrioù a-seurt 
gant « Mojennoù ar Marv » Le 
Braz un talvoudegezh ken bras, 
ker pouezus evidomp, ma talvje 
ar boan evelkent o lakaat, — o 
adlakaat kentoe'h, — e brezho
neg ? Anat eo e rankje al labour 
bezan fiziet e skrivagnerien akuit, 
o c'houzout mat-tre rannyezh ar 
broioù m'eo bet dastumet ar 
c'hontadennoù (un Tregeriad, 
evit « Mojenn ar Marv » ) , da 
rentan dezhe holl o saour hag o 
blaz. Kals « stummusoe'h » da 
speredoù Breizh-lzeliz oe'h ad-
kavout o bro e ve danevell vre
zhonek kontadennoù An Uhel, Ar 
Bras, Souvestr, hag ail. 

Degemerit... 
Erwan DANTEG. 

T E S T E N I O U 

L I Z H E R U L L E N N E R 

durioù e brezhoneg a bledas ganto. 
Bras ha frouezhus eo oberenn an 

Abad Perrot, neket drezi hepken, 
met ivez dre ar gounid a zo bet 
hag a vo dreist-holl diwarni. Ouzh 
e heul e kerzhe ur yaouankiz gre
lins. Nivenisoc'h-niverusaii e oa 
atav e ziskibion, evit e levenez 
vrasan : ar pezh a voe gwelet da 
zeiz e obidoù, a voe ken fromus, 
rak daoust d'an holl ziaesterioù c 
oant deut eus pellafi kornioù 
Breizh. Na pet hini ac'hanomp a 
ouele d'an Ao. Perrot evel nia oue-
ler d'un tad ! Savet e >vo ur groaz 
keltiek el lec'h ma varvas evel ur 
merzher, hag ur maen-envor war e 
vez. Ha muioe'h eget biskoazh e 
vo Koadkev un douar sakr. cizhvet 
chapel Tro-Breizh, ma teuio ar 
Vrezhoned da bediîi ar merzher 
nevez a zo hiviziken o warezin hor 
Bro hag o suraat planedenn Vreizh. 

(Mspleget e Roazhon-Breizh 
d'ar 29 a viz Genver 1944.) 
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Aotrou ha kenvrôad ker, 
Kaset em eus deoc'h dcc'h diouzh 

ar mint in ul lizher-nrc'hant evit va 
adkoumanant da \Arvor. An dek lur 
ouzhpcn.n a 'zo ur prof evit « Brezho
neg mr Vugale » ; n'on ket pinvldik, 
ahondall em bije roet muioe'h. 

Lenn a ran garni pl i jadur ho ke-
laoucnn, graet mat ha dudius, u zo 
angevret gant an dastumadennoù bre
zhonek al liamm etrezon hng an em-
sav breizhek. Setu nr wech kentnn ma 
skrivan deoc'h abaoe m'on kominunan-
tet da Arvor, hag e komzin deoc'h 
diwnir-bcnn niverennoù kozh. 

Dudict on bet, c derou wanlcnc, 
gant an tabu t diwar-benn ar gudcnn: 
« Aotrou, Itron, Dimezell ». Hcrvezon 
cmnû ar reizh gant Jnkez Konnn en c 
bcnnnd-skrid embnnnet wnr nivercn'ii 
an 10 a viz genver 1943. Ar gerioù 
implijet er yczhoù curopek nll « llerr, 
Sir, Seiior h. n. » o deus bet nn heve-
lep orin. hng « Aotrou »; en alamaneg 
zoken en deus ar ger « llerr » muret 
an daou ster (gwelout : Kriegesherr 
Herrenvolk). Hag anat eo ne c'hcllomp 
ket mirout er c'hôrioù boazioù ar 
iplouczioù, nr ipezh nn viro ket ou-
zhimp u ober gant donreoù eeunoc'b 
eget re nr C'hailloucd. Met sklncr n-
walc'h eo bet displcget am. dra gant 
Jakez Konan; n'em eus ket ezhomm 
hen adober. Ur geirig a lnvnrin hepken: 
E-pnd ma chôme hor sevenadur u r 
isevenndiur kouerion, e teuc sevenadur 
Bro-C'hall dn vezan nvuioc'h-mui ur 
sevenadur bouiv'hizion. Kalz Bretoned, 
en abeg da se, a gemer evit boazioù 
keltick-rik doareoù hag n zo bet ledet 
gwechall-gozh dre Gornog Euro.pn n-
bczh. 

En niv. 63 (22 a viz mcurzh 1942) 
ez on. bet souczhet o lenn evezhia-
dennoi'i L. Lok c " Korn ar Furcher 
brezhonek ». Hervez e venoz e tlcfo 
un istor eus al lennegezh vrezhonek 
bezan skrivet c gaillcg. 'Setu c abegoù: 
ret c vo tizhout ivez ar c'Iiallegerio'n. 
Re s t r k h eo kelc'h al lenneirion vre
zhonek ha koustus e vefe al levr; 
kalz brezhonegerlon n'int ket gouest 
c'hoazh da Iciwi oberoù n-bouez en 
hor yezh; nhendnll e oar an holl 
vrezhonegerion ar galilcg, 

Met da gentan, da biv e vo talvou-
dus an oberenn ? 'D'ar vrezhonegerion 
pc d'ar c'hnllcgerion ? Hag an abegoù 
a-m s a vefe mat ivez evit n'eus forzh 
pe oberenn skrivet en hor yezh; rncuze 
n'o dije hor skrivngncrion skrivet 
netirn. Ha pa lavar. da skouer, L. Lok: 
.. Yezhadur ar Rrezhoneg-krenn gant 
Abeozen, a vo k'iasel an deiz ipo vo 
kclcnnct ar brezhoneg er skolioù, ne 
c'hell ket b.'znii koni|prenet gant holl 
lcnncripn Arvor », e 'lnvnran-mo : len-
nerion Arvor ha n'int ket gouest da 
gompren kennebeut an hcvclcp obe
renn e galleg. i.Mioù a c'houlenne 
L. Lok. Va ali a roan. Ar .pezh na vir 
ket ouzhin a gaout doujans vras evit 
labour L. Lok, cr c'hontrol. Bourrât 
am eus graet o 'lenn e alioù diwair-
benn ar furcherezb en dieMoù. ha s>pi 
am eus e rin va mad dlouto. 

Aman em eus labouret un tammig 
•evit Breizh hag nr hrezhoneg. Emaon 
e ti-yac'hnnt nr stiudierion tdiaoe 
ohreil 1940. E keirzu 1940 em eus grnet 
ur brezegenn diwar-bcnn. « Ar bre
zhoneg hag al leiinegezlh vrezhonek », 
ha krogeI cm eus d'ober kentelioù da 
zesikin hor yezh. Amreizh eo bet ar 
c'hcntelioù-sc : a-wechoù c oa anezho 
div bep dzthiin, a-wechoù unan, a-
Weohoû hini ebet; dleet eo bet zoken 
chom a-snv c-pad daou pc dri miz; 
an abeg da se a zo an degouezhnden-
roù m'emaomp enno. Kalzik a ziski
bion am eus bet, met an darn vuiaii 
n'o deus heu'liet ar c'hentclloù nemet 
c-ipnd un nebeut mizioù, lia kuit net 
o deus an ti-ynv'hant goude-sc. Ne 
gredan ket o dije kcndalc'hct, an dnrn 
vuinn anezho, da studinn hor yezh. Tri 
koulskoude n ouzon e kendnlc'hont. 
Evit bremafi 'cm eus ipcmp diskibl. 

Dlgnnt nn Ao. K., eus K.-Gw.: 
« O komz diwar-benn ho kelaouenn, 

e lavaras hor matezh din en deiz ail : 
Bremafi ez eus en Arvor pennadoù hag 
a c'hellnn lcn.n kerkoulz ha te. Moar
vat ez eo ar gwellan meuleudi a c'hell-
fed ober deoc'h. » 

K u d e n n 
a n " d i b a b 

(Ksndale'h ar baj. 1) 

Met pn.inos e tic beznii an u dibab »-
se lin pelee'h e vo kavet ? Labour 
ar ouizlcion n zo ta lvoudus; n'eo ket 
avat an hini pouczusnii; hini an nbos-
tolod ez co. Pep Brezhon a die licznn 
sklôrijcnnct hn desket wnr traoù 
Breizh, n die poai.ilaii a-zevri. Bezafi 
n-dn, komz l>rnv n'eo ket trawalc'h. 
Lakaat c genvroiz dn anavezout ha 
dn gnrout o bro hng o yezh a zo 
gwelloc'h, hn c'hoazh, n'eo ket tra-
Wtflc'h. An hcûcher n die rein da bln-
vidigezhioù pennan or vro nr pins 
bras a zellezont en c vuhez hng en 
c di . Ur skouer e lie bezan.-Ne dnlv 
ket ar bonn goulenn dignnt nr re ail 
obor nr pezh na rit ket, c'hwl hoe'h-
unan en ur glnsk digarezioù, zokcia 
pa n'int ket didnlvcz. An neb n venu, 
hcianezh a c'hall. 

'Tint irlif' î v ' Vreizh n'eo ket 
unnn koniipez ha dlvcln ez eo, ma 
c'helilcr bnle dlsoursi - kner a-hed 
dczhnn. Un hent knlet eo. un hant evil 
gwnzcd en o ment hn n'eo ket evil 
nr bismigerion pe nr rc n gjnsk o 
flijndur hepmuikcn; hini nr re n wel 
o devoir ne lavaran ket. 

Lavarout a rnn nn holl drnoù-sc 
deoc'h, kenell ker, hep klnsk pemp 
trond d 'nr maout, pcogwlr cz oe'h 
ar seurt den o c'heller lnvarout ar 
wlrionez dezhan hag ivez o veznii ma 
ouzon e fell deoc'h obeir nr pezh a 
dJlclt — pa ouezot. — fiouzout n rit 
ivez ne bli j ket din ober prczegenuioù 
na .dennont dn vad ebet. Acsoc'h kalz 
e vije reifi deoc'h ar bourenn evit nr 
ipezh hoe'h eus graet n-benn-bremmi 
hng a zo dn veznn imcu.lct c gwirionez. 
Met dn betrn e talvezfc ? un den evcl-
doe'h en deus nr gwlir dn glevout nr 
wlrionez en he nonzh. 

DIocs co, m'hen gonr, evit u r 
boiir3'htz eveldoc'h, ober gnnt nr bre-
zhomeg, bcvnn gant nr brezhoneg hag 
hel lnknnt wnr diweuz ho pugnlc, lia 
padal eno oman an dalc'h. Evit save-
tein ar yezh eo iret-holl c vije yezh 
nr vugnile; nnez se hn dnoust d'hon 
holl striv e vnrvo wnr hon on.ledoù 
hng ez nio Breizh dn goll. E gwirionez, 
setu aze hol labour santclnii hn pouc-
zusaii : lakaat nr brezhoneg e pcnui 
hn knlon hor bugale. 

Etrezomip-nl ne gircdnn ket, gnnt nn 
izel m'oo kouezhet hor bourc'hlzfcn, 
e c'hcllo bezafi savel un. « d ibab » 
breizhnd diwnrno, Jia zoken kllwnr 
ar re anezho a zo tomm o c halon 
ouzh nr yezh. Re sammet int gant o 
zrcuzdeskadurczih ha ilevczon nr ire en-
dro dezho; estrenion en o bro co evit 
nn dnrn vuinn bugnlc nr rc wellafi 
anezho... hag e chomint. N'eus ken 
nemzc nemet mont da glask ar rene-
rian e-lec'h m'emnint. .da lavarout co 
c-mesk brczhonegerion desket nr 
mnezioù — bez' ez eus anezho — 
c-mesk nr re a zo chomet fcnl d'nr 
brezhoneg dnoust da bep tra. Skleri-
jeiinaù o speredoù, entnnnn o c'holo-
noù. setu al labour d'obéir. Ar rc-sc 
co dm.ivcz gwir liencherion ar Vro, 
an dibnb anezhi, hng lie mistri dn 
zont. a-gevret gant ".in nebeut bour-
c'hlzion o devo bel an nerzh da stourm 
evit ma vo o bugale gwir Vrczhonied. 

A galon gnneoc'h, 

PEn MOCAER. 

NIV. 2 8 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aozet e brezhoneg gant Per D E N E Z 

Kaer, nobl ha parfet e oa. 
Met. war an dremm treut-se, rouf en net-don, e 

oa skignet liv ar glac'har. 
Tri-ugent vloaz e oa brenian an Ao. Huon a Vore-

ver. Pevar bloaz a-raok en doa Jili a Vreizh, e 
Aotrou, e gaset kuit dioutan : kuzulioù re reut en 
doa roet an Ao. Huon d'ar priiis yaouank. 

Kerkent, avat, ha ma ouezas an Ao. Huon e oa 
prizoniet ar prins, e teuas adarre d'e servijan. hep 
gortoz un urzh zoken digant ar paotr yaouank 
reuzeudik. Evel skoedour e voe gantan en e holl 
doulloù-bac'h ha ne zispartias dioutan nemet dre 
heg, pa voe kaset Jili da gastell an Hardouinez. 

Ur Breizhad a ouenn gozh e oa Huon a Vorever. 

kalet ha leal evel an dir. 

En toull-kuzh-se hag en doa dibabet da dec'houl 
diouzh venjans an dug Franscz, n'oa netra, nag 
arrebeuri, na boued. 

Ur picher goullo hag ur groaz savet gantan diwar 
daou damm koad. sed an holl vadoù a oa dezhan. 

D'ar c'houlz ma skleurc goulaouig an deiz, e 
tihunas Huon a Vorever en ul lamm. Ur sell a dao-
las etrezek toull-dor an tour, bet sparlet gant ur 
plenk bennak, hag, e gleze noazh en e zorn, e reas 
ur c'hammed en a-raok. 

Hep mar, en e hunvre, en doa gwelet enebourien 
ouzh e dagan. 

Didrouz-marv e oa menez Bezclen. Lakaat a reas 
e gleze war an douar. 

« — N'eo ket c'hoazh evit an nozvezh-man », a 
hiboudas. 

Hep morc'hcd e tistagas ar gerioù-se met ivez 
hep joa. Diseblant-kaer oa e zremm. 

Direudin a reas e izili morzet gant ar c'housked. 

Goude-se, aet war e zaoulin dirak ar groaz prenn, 
c tibunas e bedennoù. 

En o zouez e oa unan evel-hen : 
« — Va Doue ! va fardonit da vezan en em savet 

a-enep d'am Aotrou, an dug Fraiîsez a Vreizh. 

« Gril d'am dug kaout keuz d'e bec'hedoù. 

« Ho pet truez outan da eur e varv. » 
Pell goude m'en doe echuet ar pedennoù-se, dis-

taget a vouezh uhel, e chômas war e zaoulin, stouel 
e benn, c ziweuz oe'h hiboudin. 

Anv Rouanez eo a zistagent. 
Rouanez, e verc'h, e garantez nemeti. 
Erfln e savas Huon a Vorever. Deut e oa breman 

an deiz, met, gant ar vrumenn fetis o kuzhat Menez 
Mikacl, e c'helle an Aotrou Huon pourmen ken 
dizaon war an aod lia ma ve bet en noz du dall. 

Disparlaiï a reas toull e zor ha mont er-maez. 
Goustad e tichale ar mor. 

Bez' c rede c'hoazh ur l'roud herrek ha ledan 
être ar Menez ha Bezclen. Kant kammed pelloc'h 
e spurmanted, a-dreuz d'ar vrumenn, an houlen-
noù glas. 

Etrezek enno e skoas Huon a Vorever. 

« — Ne zeuas ket dec'h », a sonje, « na derc'hent-

dec'h kennebeut. Va Doue ! Hag e ve c'hoarvezet 

ur droug bennak ganti ? » 

Lakaat a reas e zorn war boull e galon. 

Ne oa ket gant ar glac'har, avat, e rae ar jestr-
se : naon en doa. 

Abaoe daou zevezh e oa hep tamm. 
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K E L E I E R E U S A R V R O 
B R O - L E O N 

PENN AR C'HRAN 

AR C'HALVAR. — Brud n zo bet «met 
n'eus ket pell ' zo war ar c'helaoucnnoù 
penidezick an « Dépêche de lîrcst ». 
koulz ha « La Bretagne » diwar-benn 
Kalvar dispar Penn ar C'hran. Aet on 
d'e welout ivez evit lennerion » Ar
vor ». Kaer eo, e gwirionez h a . zoken, 
un den dic'houzvez war ar skulterezh 
ne c'hell ket mdnt e-hiou hep merzout 
pegen eeun eo al linennoù daoust d 'an 
oberenn-se beja kozh awalc'h, peger 
bev co dremm an dud kizcllet. N'ou
zon dare mar deo bet savet en heve
lep mare »r vaouez war he daoulin a 
zo c-tal ar c'ha'lvar met kavet am eus 
an dra-se bnvv kenan ha setu aze 
moarvat ar Maen Kersanton ker bru-
det. louct ha tanav. 

Ar c'halvar avat n 'emaû ken a-sonn. 
Kostczet co un taminig ha daoust 
d'ar galvadenn bet graet un nebeut 
mizioù ' zo war an » Dépêche de 
Brest » ha war « La Bretagne », n'o 
deus ket an dud e karg kavet ur peail 
c'hoazh da harpafi a r savadur. ken na 
vezo lakaet a-blom en-dro evit mat. 

(ialvadcnnoù e galleg n'o deus ket 
graet berzh: marteze e brezhoneg c 
vezo klevet a r Vretoned a r wo.'h-
man '.' 

BRELEZ 

AI. LABRON E KERDULAEZ. — 
Deuet eo ar sponterien er barrez. E 
Kerdalaez e oa. Eno eman o chom 
pevar c'hozhiad, ur paotr ha teir 

•maouez. Seizh eur diouzh an noz e 
oa pa douas tre en t i tri den gar.t pep 
a revolver en o dorn hag ur maskl 
war o dremm. Stagan a rejont daouarn 
ar gozhidi a-drenv o c'hein. Furchal a 
rejont en t i ; kavet e voe gaftto pcmp 
mi l lur. Hogen n'oa ket a-wale'h war 
o meno ! Krediû a raent c oa c'hoazh 
arc'hant iaizhct. Evit sipontan muioe'h 
c'hoazh ar paour kcizh tud c voe 
skuilhet ganto petrol war a.l leur ha 
•mêmes e botoù-koad ar gozhidi. La
varet o deus e vije lakaet an tan en ti 
ganto hag o deus lakaet flamm al 
lamp tost da dreid un den kozh ! 
Chom a rejont en ti betek teir eur 
diouzh ar mintin. hag e kasjont ganto. 
ouzhpen.n ar 5.000 lur, lien e-leizh, 
6 torzh vara, kig-sall. amanenn, hag 
ail. 

LANDERNE 

HENT-HOUAiRN. HENT-TREUZ ? — 
Diaes co bcajiii en amzcr-vreman 
gant an trenioù a chom war-lerc'h 
evit un abeg pe un nall. Dimeurzh ar 
sizhun ail e ranka- an dud n zo boas 
da gemer trefi 8 car hanter diouzh ar 
mint in gedal betek un eur ha ipemp 
goude kreisteiz ha n'eo ket brav gor
toz pa vez yen a a amzer gant barra-
doù avel ha barradoù glav. 

Ar re a yae betek Brest, avat, a 
c'hellas pignat en trenioù-hcrr o 
tont eus Paris, war-dro 10 eur hanter 
hag 11 eur. Met ar re a yae d'ar 
Forest pe da Gerhor pe d'ar Rodi, hag 
en o zouez kalz micherourien, a chô
mas war ar c'hac. Nag a eurioù labour 
kollct evel-sc ! 

.Acsoc'h c vije d'an holl ma rafe an 
tren-herr un ehan cr Forest, e Ker-
buon hag er Rodi p'en om gav an treiï 
ail diwezhat. Dek mmnutenn diwe-
zhat e vije c Brest, sur, met petra 
eo dek m'un.utenn war un eur hanter 
ipe div eur dale ? 
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Skrivit chom/ec'hîoù 
ho lizheroû 

e brezhoneg ! 

BRO-DREGER 

LANUON 
SPORTOU AR SUL E LANUON. — 

D'ar sul 30 a viz genver n'eo ket bet 
manket an dîduamantoù da Lanuo-
niz peogwir eu em gave div gevezadeg 
vell-droad en o e'her. Ai.i hini gentafi 
être .taned Ark Perwenan hag eil-
skouadrenn Stad Lanuon hag an cil 
être « War-raok », eus Gwo.igamp ha 
Stad Lanuon. 

Stad Lanuon (eil-'sk.) a c'hounez 
war J. A. Perwenan gant 4 evit 0. 

Ur c'hoari mat a voe gant ar Stadiz 
a felle dezhe, adalek an derou, trec'hiû. 
Gant arsailhadegoù nivenus ha haipet 
war un difenn krenv hag ul liiicnn-
hanter ncrzhus, ma voe Billio.i dreist, 
e lnkajont strafuilh er skouadrenn-
enep. A-raok an diskuizh e talvezas 
dezhe ur ipaj un taol-troad roet mat 
gant Tomaz. 

Adalek derou ain. cl! hanterenn ez 
arsai lhas ar Stad adarre. Plijlis-trc c 
oa ar c'hoari da heuilh. lAr vell kaset 
dezhan eus adrefw gant An Ehwcdcr 
e kavas Tomaz an tu da verkafi nir 
pa l al', daoust m'en cm gave en iur 
c'horn fall. Daotu daol-troad. ken 
buan ha div .luc'hedtiam (na pegen 
skanv an divesker pa zouger ,an anv a 
Alc'hwedcr M, roet gant ar paotr-kreiz 
araok a dalvezas daou bail ail. Holl 
c'hoarieron ar Stad a zo da veulifi 
daoust ma vanikns dezho e-pad ar mn-
nutennoù kentan ar paotr-ctre-araok. 
Leun a galon c stourmas skouadrenn 
Berwenan eus he gwellan. Barnct mai 
e voe ar c'hoari gant an Ao. Labayc. 

* 

Stad Lanuon a c'hounez war » War 
Raok > eus Gwen-gamp gant 1 evit 0. 

En ul icon ar gont e Wclcr mat 
pegen kalet e voc ar stourm être div 
skouadrenn o doa pep hini c'hoant 
bras da drcc'hlfi. E grenv a gemer 
ur War-Raok ha neb co d 'ar Stad di-
frean evit herzel ouzh ur pal. War ve-
tek nebeut c c'houit aia, arsailhadegoù 
renet gant Balivet ha kcment-sc a-
drugarez da ziwaller Lanuon atav 
wnr evezh. 

Adalek derou an cil hantercn'.v c 
santer e fell d'ar weladennerion dige-
rin ar gont. En uni. doare dreist en 
om zifenn diwaller ar Stad hag Hervé, 
ar paotr-adreiiv-kleiz, ha dalc'h mat 
e stlakcr an daouarn dezho. Setu ma 
teu tro a r Stad da arsailhan. Gabi 
Simon a oar kas ar c'hoari en-dro 
a sko ar vell da v-Blanchc. Hemafi, 
goude en cm zizober brav diouzh 
difennourion a r skouadrenn-enep a 
verk ur pal, hogos disarbennus. Ha 
krenvoe'h eget biskoazh, evel j:ust, e 
st laka daouarn ar sellerion. Ingalaiï 
da vihanan a fell da Baotred Wen-
gamp, met, daoust d'un tell (penalty) 
taolet koulskoudc war ar Stad, e 
chom o fri war ar 'gloued. Balivet, 
Meuron ha Para-nton a voe gwellan 
c'hoarierion AVcnga.mp. Ret anzav 
ivez ne voe ket disi barnadeg an Ao. 
Regnies. 

noz. Evit pignat er burcv, e oa bet 
lakaet u r skeul gant ar baotred ouzh 
moger tu al lenn. Torret div werenn 
en air prenestr, ha mat pell ' zo ! 

N'dr ket bet evit gouzout gant piv 
eo bet graet an taol. 

AMANN, MAR PLU ! — Abaoe miz 
eost, pe dcmdost, ne gaver ket ur be-
gad aniann da brennn, c kèr, gant an 
tikcdoù. Neuze. n'eo ket dav souczhiû, 
ma 'z a an holl d'ar marc'hnd-kuzh... 
nemet, evel just , an dud ipaouir n'o 
deus ket argant da zruzivïan. i.\r re-sc, 
avat, a zo gwall-ciirus ! 

BRO = GERNEV 

PONT-'N-ABAD 
LABRON ER CHASTELL. — War 

hon eus klevet. ez ae skuizh tud Pont-
n'-Abad. skuizih ha mezhckaet, da ve
zan disoûjet gant ar Sponterien, an 
Deroristed. N'o devo ket mui da 
glemm. Bet o deus o zro. » Falzigc-
rien » a zo bet tir C'hastell, ha kaset 
o deus ganto mcikanik-lieskrivan an 
Ti-Kcr. 

Graet co bet al laeradenn c-kreiz an 

evol just , met ivez gant pennadoù c 
brezhoneg. Bez' ez eus breman brczho-
negerien c-lcizh e Bro-Werann : cr 
Groazig, pesketnerien ha rnoraerien 
deut eus (Douarnenez hag ar Gclvcneg, 
er maezioù tro-war-dro Kêr-Wernnn 
kouerion deut eus Bro-Leon pe eus 
Bro-Gcrno gant o ziegezhioù da zer-
c'hel meurerioù bras , tud kalonek ha 
tud ampart war o michetrioù, tud feu! 
d'o bro ha d'o yezh. 

BRG-NAONED 
Pell diouzh ar Vro 

ANGERS 

GWERANN 
KEN'AVO AN DI'STRO ! — Leiimet 

hon eus kelou fall war niverc'nn di
wczhan hor c'hazetcnn garet La Pres
qu'île Guérandaise. Ne vo ken emban-
nct ar gazetenn diwar fin ar miz gen
ver en abeg d'air strizhadurioù war 
ar paper. 

Skrivet co bet. n'eus ket pell ' zo, en 
Arvor, c oa Bro-Werann evel Breizh-
Izel c Bro-Naoned. (îwir-bras co an 
dra-se, ha gwir co ivez co bet Lu 
Presqu'île Guérandaise, dreist - holl 
abaoe tri bloaz hanter, ur gazetenn a 
Vreizih-IzeJl, c Bro-Naoned, nemet ar 
yezh. Sipcred Breizh a oa enni, dreist-
holl c pennadoù he c'henlabourer 
Aubin Trevelan^ ken akwit war istor 
Breizh en hc fezh lia war istor hor 
c'horn-bro, ar c'horn-bro-se c-lcc'h ma 
c^hoarvezas, er xiv™ kantved tri dar-
voud meur eus hon Istor : Kentafi 
emglev-peoc'h Gwcrann e 1365, cil 
eniglev-pcoc'h Gwcrann e 1381, hag 
cured Yann IV gant .laited Navar, en 
Iliz Saille. 

S;ii bras bon eus e vo a-benn ne
meur emfoannct adarre I.a Presqu'île 
Guérandaise gant ipennadoù e galleg, 

AR BREZHONEG O VONT WAR-
RAOK. —- Un tregont bennak a ziski-
bien vrczhon a zo er Skol Smil-Fidcl. 
Dek pe bemzek anezho a heuilh skol 
dre Jizjher « Ober ». Ar re ail a vez 
graet skol vrczhonek dezho cr skolaj 
ead-eeun. 

Disul diwczhan, 30 a viz genver, ez 
eus bet c'hoariva brezhonek ganl 
Kclc'h Keltiek Angers ha goude ar 
pezh-c'hoari kan, koro'il ha sonadeg 
evel ma vez e pep gouel brcizllck. HolJ 
vrezhoned Skol Sant-Fidcl a oa aet, 
nemet luiMin. 

Ololciz hennit a zo stank ivez cr 
Skolaj. Seizh a zo dija en » Urzh 
Gonnng Breizh », ha pcmp ail n zo 
o c'houlenn bezan dcgenicrcl ivez, 
goude bezan graet an arnodc.'.n. Ar 
baotred kalonck-se a zo en cm strol-
let dindan an anv a » vlcizi an Ao. 
Perrot ». 

Un drugar eo gwelout Brczhoncd 
yaouank er-maez eus o bro chom ken 
karanlczus outi. Dibabet o deus pacro-
nic/.li an Ao. Perrot o liskouez evel-sc 
e fell dezho baie war e roudoù. Da 
bcl.ra e talv Jazhan ur Sant pa vlcugn 
diouzhtu cr re yaouank ar youl a oa 

Un, peogwir e lavaromip. da zlski-
bien Skol Sant-Fhlel ar bli jadur a 
zegnsont deomp gant ô labour, greomp 
ivez d'ar vistrl lia d'ar rener hor 
gourc'lieinennoù. Souczbus eo ez ' c» 
ret mont betek An.gers evit kavout ur 
skol e-lec'h nn ghisker ket divrezho-
neknnt nr vugale. 

Arnodennoù an trec'h 
En arnodenn bel dalc'het e Kêr 

Vreizh Paris d'ar Hi a viz genver 
1944, eo bet kavel barrek da 
c'hounit an Trec'h Kentan : 
RONAN SAOUT, meneg mal, 
RooEn GAODiAlRE, meneg mat, 
E R W A N BROUSTAILH, meneg mal. 
An DUe l\. MORICE, mencg mut. 
L O E I Z MORU, nieneg mat. 
O L I E R KERBIRIOU, meneg mal 

a-walc'h. 

T A O L I O U - E S A 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

/;) Ciallout a reer c'hoazh kaout 
jelatin en ur lakaat da virvin e-pad 
eizh pe nav eurvezh ur c'hroc'hen 
buoe'h pe leue, divlevet, ]>e c'hoazh 
treid. skouarnoù, pc stagelloù al 
I o n , pe c'hoazh eskern, hepmui-
ken. Ret eo tcurel evezh da ziskar-
gan dour a-nevez dre ma 'z a kuit o 
virvin. Silan a reer an dour tomm-
berv ha goude e vez lezet da 
venaat. 

A 

(i) Ar c'hôedenn. pe dro-laezh 
K'iask kaout pevare poull-stomok 
ul leue; e naetaat. Lakaat tam
moù anezhan en dour trenkael 
gant ur veradenn bennak a 
drenkenn gloridik, ha miroul en 
tommder (daou-ugent derez pe war-
dro); evcl-se ho pezo gôedenn. 

(Displeget e Roa:hon-Breizh 
d'ar 24 a viz Genver 1944.) 

DIWAR-BENN AR 
GWINIZH-DU 

Bet hon eus dir/ant ul lenner eus 
Bro-Leon. al lizher-maii da heul, 
diwar-benn kudenn ar (jouennoh 
gwinizh-du : 

Kement ha kas ul lizher, pa 'z 
eo gwir e komzc ar C'houcr Kozh 
n'eus ket pell diwar-benn ar gwi
nizh-du, eo koulz din displegafi an 
islorig wir-man. 

l'a gomzil gant ur c'houcr ben
nak aet en oad diwar-benn ar 
gwinizh-du, e hnvaro deoe'h alies: 

« Breman n'eus mui a wînizh-du 
henvel ouzh hini gweohall; an dud 
ne ouezont ket mui peurliesan 
kcmpenn an douar evito. » 

N'eus kel pell e komzen evel-se 
ganl ur c'houcr kozh a-walc'h 
diwar-benn keinenl-se, hag e lava-
ras din : 

« Nann emezafi, « gwinizh-du 
fall a vez breman e-skoaz hini gwe-
chall. Breman pa vez gwelet han-
ter-kant gwinizhduenn war un 
troad v ve/. mat an dachcnnnd. Ha 
me am eus gwelel e Ranngrannok, 
hanter-kant vloaz bennak a zo, un 
dBvezh ma A"edemp gwinizh-du, 
unan eus ar vederîen o tispartian 
ur blantcnn a-douez ar re ail hag o 
lavarout : Sed aze unan a zoare ! 
Lak anezhan a gostez. — a voe l'es-
pontet dezhan, — da boeni merenn 
e vezo kontet pet a zo outafi. 

« Deutpoent merenn, e voe taolet 
ar blantenn war an daol. ha dirak 
an holl e voe niveret. P'et a gav 
deoe'h a voe '? Aman, me ' gred, ar 
C'houcr Kozh e-unan a vo soue-
zhel : n'eo kel hanter-kant, met 
trizek kant a voe niveret ! An dra -
se n'eo kel kant war unan eo, avat! 
Mal e vije ober traoù puilh evel-so 
en lion amzer a nnoncgczh ! » 

1.. An BARZ, 

eus l'iougeme. 

ROAZHON-BREIZH 
LUN 14 A VIZ C'HWEVRER 

Breizh al Labour-Douar 

10 e. — Enebourien ar Gwenan (G.), 
gant Loùvenu. 

1!) e. 8. — An ed e-i douar skanv : 
ar Segal (B.), gant Ar Chômer Kozh. 

MEURZH 15 A VIZ C'HWEVRER 
Evit Bre izh -Uhe l (G . ) 

18 e. 30. — A/i Tour, knnnouenn 
gozh a Vrcizh-Uhcl, nozel evit ar 
skingomz igant Florian Le Boy; sone
rezh gant Jef Penwcnn. Gant skoazell 
Strol'lad C'hoariericn Ronzihon-Brcizh 
hag al lnz-seailû, blcnlet gant an obe-
Tour. 

19 e. — Deiziadur Jakez Morvnn. 
19 e. 7. — Evit ur folklor bev, gant 

Rend Salnùn. 

MERC'HER 
10 A VIZ C'HWEVRER 

Breizh ar Mor 

19 c. — Klnnerien Vreizh (G.), gant 
R. Dycvre. 

19 c. 8. — .4r Sardlned (11.), gant 
Dre-Ar-(Mor. 

YAOU 17 A VIZ C'HWEVRER 
Kardeur ar Framm Kelt iek 

Aozct gant Kevrcnn ar Brudcrezh. 
19 e. — Bruderezh e diavàez-bro 

(G.), gant Jakez Morvnn. 
19 e. 7. — Kcnwerzh hag emskiant 

broadel (B.), gant .lord Ar Mec. 

GWENER 18 A VIZ C'HWEVRER 

Ar V u h e z Kel t iek 

19 c. — Taolet e vez ar vero:irien 
er-maez bepred (G.), gant Jord Ar Mce. 

19 c. 8. — Bnei-Von (B.), gant Fran-
scz Vallée. 

SADORN 19 A VIZ C'HWEVRER 

Evit Bre izh-Ize l ( B . ) 

18 e. 30. — Uanter-enir Bro-Wened. 
aozet gant Jos Pempoull ; c'hoariet 
gand « Gwenedourion Roazhon » : 
ouzh ar piano, Jef Penwcnn. 

19 e. — Kentel Vrczhonek Andrcv 
Gelleg. 

19 c. 10. — Breizh o;'/i aslenn yonde 
Nevenoe, gant Pnol Ar Floc'h. 

AN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
gant Roparz HEMON 

- hllMIIMlilllH t'.BNTIUI.E DU RENNH.8 - -
7, Itae des i'rnncs-Bourgeois. BKN'NKS 

Priz : Ul real. 

Se a ouie Rouanez, a-dra-sur, ha Rouanez ne 

zeue ket. 

Rouanez, hi ar verc'h kalonek ha féal ! 

Goustad e kerzhe Huon a Vorever a-hed an dour, 

merzheriet gant poan e gorf hag e spered. 

Un tamm bara ! un tamm bara ! 

Evel ur burzhud e voe souden. Edo an Aotrou 

Huon o A ont da guzhat adarre en e dour, rak al 

latar a yae war goazhafi, pa spurmantas war an 

dour ur baner, ur banerig koant plezennet-brav, un 

dorzh-vara enni. 

Moarvat, tu ebet da faziafi, un dorzh-vara e oa, 

ur mell h.ni alaouret, eus ar seurt ma reer kostez 

Sant Yann. 

Mont a rae ar baner gant kas an dour. 

E gwirionez, evel ur c'hanfard yaouank, ec'h en 

em lakaas an Ao. Huon da redek. 

O tostaat, e c'hellas gwelout edo an dorzh-vara 

e kompagnunez vat. 

Er baner e oa ouzhpenn ur voutailhad win ha 

div yjir bamus o doare. 

Lakaat a reas an Ao. Huon e dreid en dour hag 

astenn e gleze da gregin er baner vurzhudus. 

Souden, avat, o vont disliv evel un den marv, e 

lezas e gleze da gouezhan en ul leuskel ur griadenn 

gant ar glae'har. 

Anavezet en doa paner Rouanez. 

Rouanez ! hep mar he doa klasket treuzin ar 

red-dour war neuiïv. 

Gouzout a rae edo he zad ouzh he gortoz. 

. Rouanez ! o ! Rouanez ! 

Lakaat a reas ar c'hozhiad e benn être e zaouarn, 

daeroù tev o liruilhal war e zivjod. 

E-keit se, e sanke goustad, goustad, ar banerig 

en dour, gant he c'hargad prizius. 

Ne oa ken en dra-se, avat, e sonje an Ao. Huon. 

E verc'h ! E Rouanez kaer mat ! 

Rannan a rae c galon. 

Aon en doa rak spurmantout, en ur sevel e zaoti-

lagad, un drailhenn sac, un dra bennak euzhus ! 

En diwezh, (t voustran war e enkrez, e sellas an 

Ao. Huon dirazan. 

Dilusennet e oa an amzer. 

E-harz e dreid e tichale atav ar mor. 

Er pellder, balc'h ha taer, e save Menez Mikael. 

Etrezan hag ar Menez, en ur bann heol, mistr 

evel ur voudig, e rede ur plac'h yaouank. 

« — Rouanez ! Rouanez ! » 

Trein a reas ar voudig hag ober jestroù karan-

tezus dezhan. 

Sevel a reas Morevcr kozh e zaoulngad leun a 

zaeroù war-du an nenv. ha trugarekaat an Aotrou. 

Edo bodet holl dud ar gêriadcnn dirak increuri 

Simon Ar Priol. Serret e oa dor an li : prizoniet 

c oa Yannig kaezh ennan. 

Edo gourvezet Yannig, liamniel e zaouai'n, e-

kichen an div vuoc'h. 

Lavaret en doa Kêravcl e oa ret gorloz dislro an 

Ao. Mclear da gas al lacr d'ar grotig. 

Ne oa ket Gelez ali gantan met pedet c oa bet 

da chom pcoc'h. 

Sabutuet-mik e oa Yannig. Ker dilinv c vane ha 

ma vije bet marv dija. An laol-se, o kas e eiirusted 

Irumin da gel. en doa e sonnet. 

Er-maez e tispac'he hag è c'hoarzhe ar sottdar-

ded. Tud ar gêriadcnn, paket o c'halon gant ai* 

spont, n'oanl ket evit enebin, zoken. 

Dilusk e chôme Simon hag e wreg war dreuzoù 

o zi. 

En harlu edo o Aotrou ha n'oa evito lu ebtft da 

glemm, sed a santé an holl. 

A-drenv ar vercuri e oa un norig o tigerin war 

porzh ar yer. 

(Da genderc'hel.) 



A K V O H 

HOR CHONTADENN 

Fanch AR GIOC 'H 
gant Soaig JONKOUR 

Fan-ch nr Gioc'h a oa o chom er 
Frankezig, c parrez Lokevred. war 
gribenn Menez Arre e-kichen an 
Dorojoii. E-tu ar sav-heol ne weler 
nemet lanneier ha brug ha rcier ; 
pa seller ouzh tu ar c'huzh-heol 
avat e weler douaroù pinvidik hag 
un dremmwel kaer-meurbet. gant 
ar gwez-frouezh leun a vokiili en 
nevez-amzer, hag an eostoù er par-
keier diniver. 

Fanch. ur paotr treut ha sce'h 
evel ur gioc'h. a oa krafcr eus e 
ivicher ; bep lun vintin e veze 
gwelet 6 tiskenn eus e glud gant 
ur sac'h ouzh e gostcz da lakaat e 
^naouedoù . ur pa'kad dksglavie-
rioù kozh dindan e gazel, ur vazh 
penn-kamm en dorn ail. Gwisket 
e-giz ar vro. da lavarout ur chu-
penn groe'hen-danvad war e choug 
gant ar gloan en diavaez, ur bra-
goù berr e lien gros ar vro, — 
n'ouzon ket hag-en e veze gwal-
c'het morse. — dalc'het en nec'h 
gant ur pezh ibil beuz ; ur bodreoù 
1er hag ur botoù koad gant un 
torchad mat a blouz enno. 

Al lunvezh ma komzan deoc'h 
anezhan, a-boan ma oa deuet eus e 
di ma 'z cas da welout al lasoù en 
devoa stignet e-pad an noz. Ur 
c'hozh konikl a oa en unan eus 
al lasoù. Lakaet e voc al loenig er 
sac'h e-touez ar minaouedoù ha 
kant tra ail. « Evit heman », eme
zan, « em ho arc'hant va lein e 
Brasparz » ; en eiïvor e werzhaii 
edo, rak en deiz-se c vez marc'had 
er gêr-se. 

Mont a reas war-du ar Run Du, 
e lec'h ma klevas ur yar o kanafi 
e-touez ar reier bras. « Gounezet 
he devezh ganti, cmichaiis ». ha 
Fanch war-du ar ganerez. Xe voe 
ket pell o kavout an dozvadenn : 
buan-ha-buan e hastas da lakaat 
ar vioù er sac'h gant e gonikl 
e-touez ar minaouedoù ha mil dra 
ail. hep kemer ar boan d'ober ar 
gont anezho ; hag en hag ober an 
dro vras da dremen c-biou kêr 
gant non bezan gwelet gant unan 
bennak. 

Tonton Gregor, o tont eus penn 
e vern plouz, p 'hcr gwelas o 
treuzin ar waremm gant kement a 
bres, en em cTiouiennas petra oa 
war-lerc'h ar c'hrafer. rak heman 
a oa boazet da zont en ti da lakaat 
an tan war c vutun ha d'ober ur 
pennad marvailhat en ur gemer ur 
s'kudellad sistr. 

E-padf an amzer-se ez ae Fanch 
gant kalz a dizh war-du Brasparz, 
e-lec'h ma vez marc'had d'al lun, 
en ur gaozeal outan e-unan. « Hi-
ziv.emezan, e rin un devezh mat, 
rak Doue a zo a-du ganin ». En 
h o l l gêriadcnnoù ma tremene 
drezo eo chomet sebezet an dud 
ouzh e welout ; a-boan ma tigore 
e c'henou da lavarout « ya » pa 
veze goulennet outan ha près oa 
warnan. Lod a lavare edo o vont 
da glaslc an amiegez, nemet evit 
piv ? rak dizemez e oa. 

En em gavet e Brasparz e tegoue-
zhas gant Soaz ar Vi, marc'hadou-
rez vioù e Kommana; setu ma k inni -
gas e varc'hadourezh dezhi. Pa 
voe digoret ar sac'h e oa torret al 
lodenn vrasafi eus ar vioù hag ar 
paour kaezh konikl a oa bet lakaet 

en ur stad di'valav gant melen ar 
vioù o tiveraiï dioutan. Ar vioù 
dibistig a oa ivez e r mêmes stad. 
Evit mirout na vije stlabezet he 
marc'hadourezh dezhi, e-lec'h tcu-
rel ar vioù dibistig-se er baner e 
voent kontet da Fanch war e zi-
>VTec*h; ha bremafi ma oa ret ober 
ar priz, e kinnigas Soaz ur priz izel, 
abalamour nia oa lous ar marc'ha
dourezh. 

Nemet Fanch, tostadenn ha 
pennek, ne rabate tanfoeltr gwen
neg. Aet skuizh o chipotai hag o 
welout an niver a dud en cm 
zastumet en-dro dezhi, e c'houlen
nas Soaz ur wech adarre : « Rein 
a ri anezho ? » Ar respont a voc 
« Nann ». « Ma, neuze, paotr. e roi 
anezho evit netra ». a lavaras-hi 
en ur dennafi an ibil beuz a oa o 
terc'hel e vragoù en nec'h. Ker-
kent e kouezhas a r bragoù a-blad 
war e votoù, ha setu lostenn e 
rochcd o vont en aer gant an avel. 
Ar paour kaezh krafer a selle en-
dro dezhan gant ar vioù war e 
zivrec'h o c'hortoz unan bennak 
d'hen disamman evit gellout sevel 
e vragoù. « Gortoz », eme Soaz ar 
Vi, « me 'ya da zisamman ac'ha-
nout » ha kemer ar vioù hini hag 
hini da stlepel dezhan ouzh e 
z\adrenv, ma rankas ar paour 
kaezh Fanch lezel ar peurrest eus 
ar vioù a chôme gantan war e 
zivrec'h da gouezhan d'an douar, 
evit sevel e vragoù ha klask un ibil 
ail. Hag an holl ha e'hoarzhin. en 
ur lavarout : « Ar chas a gavo an 
alumenn vioù-se da lipat n'o devo 
ket ezkomm a fourchetezioù evit 
hen debrin. » 

« Gwelout a ran ». eme Fanch, 
-« n'eo ket Doue a oa a-du ganin, 
nemet an diaoul a oa o c'hoari 
troioù lous din, hag ouzhpenn, war 
a welan, gant an traoù laeret cz eus 
nebeut a c'hounedigezh. » 

HOUIDIKALET 
Savet e oa bet maner Menez-

Kamm, e doare ur bod-chaseou-
rien, gant an Ao. Moulton, un Ame-
ri'kad, breur-kaer d'ar prins von 
Hohenlohe. Karout dreist a rac an 
Ao. Moulton mont da chaseal... An 
houidi gouez, dreist-holl. Skoachet 
klOk e oa, un drovezh, en ur ched, 
ha lakaet en doa war lenn ar Me-
nez-Kamm tri houad koad, da 
zedennan ar re ail. A-greiz-holl, 
setu ur bigrier o tostaat, koutig-kou-
tig, war e barlochoù, hag o vont e-
biou d'ar ched. Ne fifi'vas ket a» 
Ao. Moulton, c'hoant m'en doa gou
zout penaos e vêle kont gant egile. 
Tennan a ra ar bigrier daou daol 
war an houidi... Sankan a ra ar 
re-man en dour, ha sevel en-dro. 
Kargan a ra egile e fuzul. ha ten
nan adarre. Hag adarre e sank an 
houidi en dour, hag en er poull 
betek e ziskoaz, ha mont da ger-
c'hat an tri houad koad. Skodegct 
an den ! 

Ha Moulton ha dont er-maez eus 
e ched ha lavarout dezhan : 

« — N'ouien ket penaos mont d'o 
dapout, rak dour a ra va bag. Mil 
bennozh-Doue deoc'h ! Hag evit ho 

M A B A R I V I A D 
Piv en deus anavezet Mal) ai? Mad 

eus Langoad, mozvicr touet anezhan, 
focter-hent. ur seurt Yannig MM 
Micber a oa tocr-sout e-pad an* hanv, 
marc 'hadour bokedoù bugclenn lia 
dour-derv d'an deiz kentan ar blonzli, 
hag a rae loaioù koad ha pnneroù 
aozilh e-kreiz ar goanv ? 

D'ar mare-se (me lavar deoc'h e 
1890), e oa bnu.det tro-war-dro gant 
an holl 'gouerien e-lec'h ma 'z ac da 
labourât, ha gant ipcirc'henned an holl 
ostalcrioù e-lec'h ma on boas da 
gemer « fofisad ». Pa zegcniezihe Mab 
ar Mad en un davarn bennak, a r pezh 
a c'hoarveze adics, c veze goulennet 
gantan e doare dematafi : 

a — Penaos ez a ar bed gnnit 
hiziv ? » 

« — Mat. Netra ken : morse ne vez 
drouk an amzer ouzh an den dibre-
der. » 

Ma kave ur c'honnper da evnfi gan
tan, ne glaske heman netra ouzhpem: : 
Sistr da gentan, ohufcre dn heul. 

« —i Hervez, out bet mezv en dro 
ail ? », a c'houlenne unan bci-.nak 
evit farsal. 

„ — Petore dcizi ? N'em eus ket 
sonj... » 

« — Te oar a-walc'h 
u — Han ya... O mignoned, ar gwin 

an h in i co em deus badaouet ac'ha-

gant Roparz BROUDIG 
n o n ; ur werennad gwin hepken... 
n'on ket evit c'honri gantafi. » 

« —. Lavar dimp, Mnb nr Mad; mar
teze az poa lonkct un dra bennak 
a-raok ar gwin ? » 

«' — Ya siur, met ken nebeut a dra... 
un dakenn... peder pc pomp boutai lbad 
sistir, hag u r skudcllad flip toram. » 

Re zesket ne oa ket ar Mad. Niverifi 
no ouie ket. 

P'en dovezo lakaet ur gwi&l bcnnnk 
da zresafi ipancroù nn ostaleri, hng 
e veze gouleninet outnfi pegement e 
on, e responte raktal : 

« —• Pegement ? Tri skoed nemet 
nav lur hag ur vozadcnn voged. Met 
no gemerin ket airc'haint; sistr nvot ne 
lavaran ket. » 

Gwechoù ail, pa oa dezhafi dn 
bncnfi, c lnkne un toullnd gwenneien 
mesk-hn-mesk wnr nn daol. Hn ma 
vije lavaret dczhan : 

« — i Met, n'eus ket awnlc'h... » 
.,' — A c'hell bezafi, in'em bon ket 

tnalet pied. » 
Ncuzc e lnkae daou wenneg dirak 

peb chopinad, evit bezan asur ne vefe 
ket laeret. 

Un devezh ma oa mezv-dall, c oa 

Pont-Balaze 
Vr barrez vihan a vro-Roazhon, 

é Korn-bro Vitre : Balazé hec'h 
anv. Eno n'o deus ket an dud ar 
vrud da vezan bet ar Spered Santel 
da Sul ar Pantekost hag, er parre-
zioù tro-war-dro, e konter, gant un 
tamm mat a c'honperrzh, troioù 
kaer Balazeiz. 

Setu aman ur sorbiennig, bour
rus a-walc'h a-hend-all, evel m'eo 
bet kontet din, un nebeut bloave-
zhioù ' zo, gant un den eus Vern 
hag a anaveze mat Balaze ha Bala
zeiz. 

Graet o devoa gwechall gozh Ba
lazeiz o mennad sevel ur pont war 
ur stêrig a dreuze o farrez, ha brav-
tre e teuas o labour ganto rak ne 
oant ket mogn, lamm ebet. Echu 
ganto o font e fellas dezho koul
skoude rein da c'houzout d'an dre-
menourion, da rc an qmzer-se ha 
da re an amzer-dg-zont e oa ar 
pont-se o labour-i. Hag e voe plan-
tet e toull ar pont ur peut ouzh e 
veg ar skritell-man livet-brav, 
gwenn war c'hlas : « Ar pont-mari 
a zo bet savet aman ! » 

N'eus ket keit-se, ur sulvezh 
d'abardaez, — krog e oar gant miz 
Here ma 'm eus sonj mat, — e 
fellas da zaoù baotr eus ar vourc'h, 
Yann Gailhet ha Fanch Louazel, 
muzulian uhelder ar pont a-us d'an 
dour. Edont, ret het lavarout, en 
« Ostaleri ar Marc'h Bras », azezet 

ouzh taol dirak pep a chopinad sistr 
pa darzhas ar sonj-se e penn Yann, 
ar speredekan anezhe. Kerkent hag 
ar ger, setu an daou gamalad o se
vel trumm hag o skein raktal war-
du ar pont, mail bras ivarno. De-
gouezhet eno, avat, e weljont o 
devoa ankounac'haet degas ganto o 
« dekametr » pe, da vihanaii, ur 
gordenn pe ur sifelenn. 

chaseadenn, daoust ha difennet, 
n'en em chalit ket, ne rin ket a 
glask war ho lerc'h ! » 

Ne selaoue ket ar bigrier : stla-
pet en doa kuit e houidi koad, ha 
skampet c oa, hed e c'har. 

BRUG AR MENEZ DU. 

« — Ne vern », eme. Yann, goude 
prederian ur pennadig, « n'eo ket 
re uhel ar ,pont, te a zo ur metrad 
seizh -ha-tri-ugent santimetr, me 
kemend-all war bouez nebeut, dont 
a raimp a-benn eus hon taol. » 

« — Ne welan ket mat... » a res
pontas Fanch en ur ober ur skrab 
d'e benn gant e vizied tev. 

« — Te ne welez morse netra, 
Balazead diot ma 'z out », eme 
Yann en ur droe'han krenn war 
gomz e geneil. « Digor mat da ziv-
skouarn ha selaou mat pezh ez an 
da lavarout dit : n'ac'h eus nemet 
en em lakaat a-istribilh ouzh bar-
dell ar pont, me en em ispilho ouzh 
da dreid hag, en doare-se e vo 
aes-tre deomp keverata uhelder ar 
pont gant hirder hor c'horfoù an 
eil ouzh egile. » 

« — F e i z / Yann », a lavaras 
Fanch, sebezet mik gant ijin e ga
malad, « morse n'em bije soûjet en 
dra-se : te n'ont ket ur gwir Bala
zead, m'hen toufe. » 

Ha Fanch ha slampat kerkent 
dreist ar gael-harp ha setu-efi a-
istribilh a-us d'an dour war-bouez 
e zivrec'h. Diskenn a reas Yann 
neuze. evel m'en doa lavaret, a-hed 
korf e geneil hag en em istribilhaz 
ouzh e dreid. 

Betek neuze cz ae brav ar c'hoari 
ganto, hogen c'hoarvezhout a reas 
un dra o devoa disonjet-krenn, mo-
rennet ma oa o spered gant aezen-
noù an « alkool » : chom a rae 
c'hoazh ur pevar-ugent santimetr 
bennak être treid Yann hag an 
dour. Yann, avat, ne seblante tamm 
ebet kaout c'hoant da ober anaou-
dègezh gant genijenn an dour-red. 
Ken na zeuas Fanch da skuizhaii, 
ha da skuizhaiï mnioc'h-muian, ha 
ken na gouc'has : 

« — Yann, mil malatui 1 Peseurt 
c'hoari an diaoul ' zo ganit-te ? 
N'ori ken evit padout ! » 

« — Pa lavaren dit ne oa nemet 
un diot ac'hanout », e respontas 
Yann dezhan, un tammig siouloc'h. 

« N'ont ken evit padout ? 'c'hanta 
skop 'barzh da zaouarn. > 

bet gwallgnset gant an aroherien a 
on kouezhet warnan . Setu pecaos c 
c'hoarvezas an taol : 

« — Lavar din da anv, va faotr », 
a c'houlennas ar brlgadcr. 

« — iMad co 1 », a respontas-efi.. 
» — Ya ! ya ! gauzout a ouzomp, 

mat eo da gont, met da anv a c'hou-
lannan, » 

« — Mad. » 
n — O klask ober goup emaout, 

lonker daonet ? Oa nnv, h a diouzhtu,..» 
o — Fall neuze, Aotrou areher. 

Falil eo, pcogwlr Mad n'eo ket niât 
deoc'h ovlt ur clwlsten. » 

u — Deus gancomp, hailhevod, en 
toull-bac'h c tivczvi 

Un abardaez^noz, h a ne oa ket 
d iwar zour, e oa bet c'hoarict un dro-
garrvm dezhafi en ostaleri a r « Balan 
Aour ». 

Pa gave d'ar pcrc 'hcnn e on rc a 
drouz ha safar e n , c di gant Mab ar 
Mad o blcnlafi a r cholorl, c lavaras 
dezhafi ; 

« — Kiev ta, Mnb nr Mad, kerz er 
porzh n r pannadig da eveshaat ouzh 
ar mailhon. » 

Heman, avat , a yeas diouzhtu. hop 
gouzout pe t ra oa ar « mailhon », na 
pelee'h e "'huout. Pndnl e oa bet 
moraMhet nn nor wmr c lerc'h gant nn 
ostlz. Mont d'nr gêr, pc gousket eno, 
a chôme d'ar Mad, rak diwezhat e oa. 
Hcmnfi, ha ma oa ket fiziet kaer en e 
zlvcsker, a gnvas gwelloc'h mont en 
ur c'hrnou bennak dn dremen an 
nozvezh, eget redek an hentoù. Ar 
pezh a reas. Nn verzns ket avat, ken 
tefival e on, pelee'h edo, met ne rac 
van a gement-se. En em astenn a reas; 
d indan klud nr yer, hng bufivrenl a 
rens e kouezhc warnnfi steredcinnoui-
goù eus an nenv. 

Anironoz beuire, pa zeuas ar Mad en 
ti, an holl dud da e'hoarzhin goap 
dioutan o welout e geln steredcin.net a 
gaoc'h yer. 

Hag unan da haichal o-bouez-
penn : 

« — Sellit ' ta paotred, setu ar 
« mnilhnnd » o tortt-tre 

No Mi je- ket 'knlz d 'ar Mad e vije 
grnet gonp dioutan, bag en ur vont 
leuit eus tnvarn air u Ralain. Aour » e 
lavaras : 

« — Ez nn da vont a-raok : Moc'h 
Bulian n'int ket tud 

o — Ha tud Langoad a ve ? a 
voc resipontet' deahofi en ur c'hoarzha-
deg. 

ToulHbac'het c oa bet u r wech e 
kloc'hdl am. iliz, gant un toullad pao
tred yaouank a gave dezho e vijent 
bet siouloc'h goude-se da c'hoari knr-
toù. Ya, ho petra c*hoazh ?... 

r I, . , .M , |-<vnrou.t incdcnnoù, e p l -
gnns ar Mad diouzhtu," .mezv ken e oa, 
war loin an tour, hag cfi da « beurin 
prad » wor-bouiez c dnouarn on<-dro 
d'ar L-'hileier. E c'heller kredifi ne oa 
ket dlzaoniet kaer air baotred yaouank 
o Welout kemont-sc... 

Va zod-kozh en deus kontet din 
penaos c oa deut Mab ar Mad d'ober 
cholori dirak c zor an nozvezh al 
Ludu. 

Kannfi a. rac al « Llbcra » hag an 
u De Profùndls », en ur skcifi w a r 
an nor evel un ene dnonet. 

« — Ludu oas, Bouz kozh, ha Ludu 
a vi... Libéra 'nos 

Ar fcntlgcll n badns t r i c'hard cur 
bennak, ken e voe begaset a-wnilcTi 
va zaid-kozh dn vont er-maez eus e 
gwclo-kloz. d'e lakaat da serrlfi e 
c'henou. Va 'nd-kozh a oa kfeflv-
spontus. dnoust d'e on'd. 

Kregifi n rens e bragoù ar Mad, en 
lie c'hoiirdroi'.iz dezhafi frikafi e bénin 
wnr nr voger. 

« —> Lnosk ac'hanon kia vont... 
Triiez, Rouz Knezh, ne ganin mui al 
Libéra... » 

n — Nnnn, ine gredan ket... nag an 
De Prafundis kennebeut, anez-se, me 
az stlii'iv) c 'fofis ar pi'jfis, hnig evel-se, 
te an hini a vo « e profundis ». Kle
vet ac'h eus, sacTi sistir » 

u — Ya ya, va Rouz Kaezh, laosk 
oc'hmnon do vont... gnllout a r i kous
ket e pcoc^h... » 

C A R R I E R 
Gwasker Naonediz 

gant Ronan Yann H U O N 

Er bloavezh 1794, e varve war 
ar chafod e-touez meur a zispa-
c'her ail, Carrier, bourev gwall-
vrudet Naonediz. 

D'ar mezvier-se, ganet e Kreis-
teiz Bro-C'hall, e Yolet, e voe roet 
gant ar « C'homite du Salut Pu
blic » ar garg a gannad e Naoned, 
evit lakaat da ren er vro an urzh 
hag ar pcoc'h. Disrannet diouzh e 
wreg, e veve gant ur pezh plac'h 
anvet Carron. Vilder ar paotr a oa 
diouzh e spered kriz ha du. E dal 
a oa strizh dindan ur pennad blev 
digempenn, ur vouezh korzailhenn, 
daoulagad bihan ront ha lemm 
evel rc ur pcmoc'hig en devoa. 
Goude bezaii cTiwitet war ar 
c'hloerdi, e-lec'h ma tigalonekae e 
gelennerion gant e zoare dre zin-
dan, c c'hwitaas ivez war ar 
vieher a alvokad en abeg d'e ziam-

partiz a lakae an dud d'ober goap 
outan; e lentegezh a lakae anezhan 
da valbouzat, pa ne oa ket da har-
zhal. N'en devoa nemet ur mignon: 
ar gwin-ardant. 

Pehini e oa e gefridi ? Lakaat ar 
peoc'h e bro-Naoned : dibabet mat 
e oa. D'ar 17 here 1793 c c'hour-
c'hemenn en emgann Cholet met 
tec'hout a ra, spontet, hag an deiz 
war-lerc'h hçpken, p'en deus Kle-
ber reizhet an traoù, en em zis
kouez a-nevez evit lakaat an dis-
mantr hag ar reuz da ren. D'an 3 
a viz here 1793, dre urzh ar « C'ho
mite », en deus lakaet an tan e 
milinoù hag e holl fornioù ar vro. 
Nermouster o vezan être daouarn 
ar re « Wenn » c c'hourc'hemcn-
nas Carrier lazhan an holl dud a 
vefe kavet enni pa vefe tapet en 
enezenn, ar pezh a voe graet. 

Lakaat a reas lazhan hep barne-
digezh, bugale zoken : daou a dri-
zek vloaz ha daou a bevarzek vloaz, 
hag en hevelep doare peder flac'h 
yaouank ! Petra o dovoa graet ? 
Netra. Evit plijadur ar sellerion e 
rae se. Kaset e voent hep barne-
digezh ebet hag o matezh gante war 
ar marc'had : Carrier ne gare ket 
dispartian. 

Met ar pezh a daolenn gwelloc'h 
krizder ha gouezoni ar riblaer-se eo 
ar beuzadcgoù dre gobiri a veze 
gouelcdet el Loar. N'eo ket bet gal-
let resisaat niver ar beuzadcgoù ; 
seizh hepken a anavezer war gant 
a c'hell bezaii bet graet. 

D'an naontek a viz du 1793 a 
lazher kant beleg. Al labour a zo 
fiziet e Baudet. Lidet e voe an taol-
kaer-sc dre ur fest betek kreuvifi 
war ar gobarenn « La Gloire » he 
doa servijet d'ar veuzadeg. D'an 
unnek a iviz kerzu, ez eo tro eizh 
beleg hag hanter-kant eus Anjer. 
Ar pcvarzck, ur veuzadeg sebezhus 
hounnezh, c'hwec'h ugent a dud, 
staget daou-ha-daou hervez an di-
meziii ropublikan — nevezadenn 
vras ar mare eo, ur paotr, ur plac'h, 
— diwisket en a-raok gant daou 
hailhon a werzh an dilhad evit 

leuniaii o yalc'h. E dibenn an he
velep miz e veuzer c'hoazh eizh 
kant den tamallet. 

E-giz kalanna Genver, pevar 
c'hant a zo gouelcdet ha. d'an nav, 
pevar c'hant ail a-nevez ! E dibenn 
genver, pevar c'hant. En holl, 
daou vil daou c'hant tr iwec'h ha 
tri-ugent a voe beuzet. An niveroù-
se a zo asur. Difennerion Carrier 
o-unan n'o nac'hont ket en abeg 
d'an testenioù niverus hag a 
bouez. Met bez' ez eus ouzhpenn, 
ar beuzadcgoù graet dre guzh, e 
digenvez an noz, hag nr re graet 
gant morianed Sant-Domingo en 
em gave e kazarn an Naoned. Ar 
stêr ivcur a charee kement a gorfoù 
marv, ma voc ret difenn evnii an 
dour. 

Paket c 1794, goude diskar 
Robespierre, cz eo kaset Carrier 
dirak al lezvarn. Klask a ra en cm 
zifcnn, met pennoù ar vugale en 
deus lazhet hep barnedigezh a zo 
ur samm evitaii; gant an daou vil 
daou c'hant triwec'h ha tri-ugent, 
ez eo ret lakaat pevar mil den 
lazhet a-hend-all, ar pezh a ra 
c'hwec'h mil daou c'hant triwec'h 
ha tri-ugent, hep kontafl ar re n'int 
ket bet anzavet, ha ne fazifed ket 

o lakaat an hanter muioe'h : un 
tamm mat a labour ez co, en ur 
ober pevar miz. 

Un druez eo bet da Vreizh bezaii 
gouzafivet dindan ur seurt den, ha 
dirak dismantroù an Naoned, pa 
efivoromp skeudcnn ar c'hobiri o 
steuziafi tamm-ha-tamm e dour 
gwadek ar stôr, en un nozvezh miz 
kerzu, dindan sell yen-skorn ul 
loar c'hoanv, e krenomp oe'h en 
em c'houlenn gant euzh hag anken 
hag-en n'emaomp ket o tistreifi, en 
un doare, d'an anizer-se ken true-
zck ha ken kriz. 

(Displeget e Roazhon-Breizh 
d'an 3 a viz C'hwevrer 1944.) 

T r a o n i e n n o ù h a 

K a n i e n n o ù - m o r 
gant 

Lan DEVENNEG 
Prlz : 30 lur 

SKRIDOU BREIZH, MIST 
33, STRAED TRAVERS! 



P e v a r e B l o a v e z b — N i v . 1 6 1 P r i z : 4 r e a l 2 0 C ' h w e v r e r 1 9 4 4 

Koumanant-bloaz : 5 0 lur — 
8KRIVEREZH HA MEREREZH 

<i. BERTHOU, 7 2 , Str . Oberthur, 
Roazhon (K.R.P. 492-98, Roazhon) 

N'ANKOUNAC'HAIT KET ka» 
C'HWEC'H REALAD timbroù pep 
gwech ma fell deoe'h kemmafl 
ho chomlec'h. 

Skrivagnerien L 

lennit hiziv war 

" Arvor" reolennoù 

Priz ar Romant ! 

TROET DIWAR AR GALLEG... 
Piv a zo a-du ? Ha piv a-enep ? 

A-du a-walc'h emaon gant pen
nad Alan al Louarn : « Troet di
war ar galleg ». Setu va respont 
berr-ha-berr. 

1-an) — Ya ! mat eo ober troi
digezhioù diwar ar galleg, met, a-
raok, diwar ar yezhoù ail, dreist-
holl diwar ar yezhoù keltiek. 
Souplaat a rayo ar brezhoneg 
ganto . 

2 ) — Talvout a ra trein e bre-

U r p r i z n e v e z 

evit ar Skrivagnerien 

Priz 
ar Romant 

E-doug Kendalc'h Gwengamp, 
d'ar 2 5 a viz eost 1 9 4 3 , e voe 
kemennet a - b e r z h << Skridoù 
Breizh » krouidigezh ur « Priz ar 
Romant » dindan baeroniezh ar 
Framm Keltiek. 

Setu aman reolenn ar genstri-
vadeg : 

1° Ur priz a zo kinniget gant 
an ti-embannerezh . « Skridoù 
Breizh », anvet «. Priz ar Ro 
niant ». 

2° Roet e vo dindan baero
niezh Framm Keltiek Breizh. 

3" Talvoudegezh ar priz eo 
3 . 0 0 0 lur. Un eil priz a 1 .000 lur 
a c'hello bezan roet. Ma ne gaver 
e-touez an oberennoù kaset hini 
ebet dellezek eus ur priz, ne vo 
roet priz ebet. 

4° An oberennoù kaset a die 
bezan diembann. Bez' e tleont 
bezan romantoù, pe oberennoù a 
lennegezh o tennan d'ur romant 
(studiadenn istor « romante-

kaet » da skouer) . Skrivet e 
tleont bezan e brezhoneg, her
vez an doare skrivan unvan. 

5 An dornskridoù a die bezan 
kaset, a-raok an deiz kentan a 
viz Mezheven 1 9 4 4 , da sekre-
tour Framm Keltiek Breizh, 19 , 
straed ar Moneiz, Roazhon. 

6" Barnet e vo an oberennoù 
gant ur strollad tri den : Roparz 
Hemon, Abeozen ha Youenn 
Drezen. 

7 Embannet e vo anv ar gou-
nezer pe ar c'hounezerion da 
zeiz Gouel ar Brezhoneg, d'ar 
7 a viz Gouere 1 9 4 4 . 

8" An oberenn pe an div obe-
renn loreet a vo embannet gant 
« Skridoù Breizh », a ray emglev 
gant ar skrivagner p c ar skriva-
gnrrion. 

9 An dornskridoù ne vint ket 
restaolet d'an oberourion. 

G W A L A R N 
Niv. 162 {C'hwevrer 1944) 

TAOLENN 

Emen eman da vuhez ? barzho-
neg gant Roparz Hemon. — Finvez 
Osian, barzhonegoù gant Abeozen. 
— Penaos e voe ijinct ar bagoù-
dre-dan, abadenn-skingomz gant 
Jord Ar Mee. — Katell gollet, gant 
F. R. A. — Ur skrivagner iwerzho-
nat : Lord Dunsung, gant Benead. 
— Hello ha ni, gant Roperzh Ar 
Mason. — An amprouin-poell hag 
an amprouin-gouestoni, gant G. Ar 
Pagan. — Find e ti Ramz an 
Draonienn, troet gant Kerlann. • 
Diazezoù ar sevel-gwerzioù, gant 
F. Kervella. — Skridoù nevez. 

Gwalarn, kelaouenn viziek. Kou 
manant 'bloaz : 100 lur. Koumanant 
a' enor : 200 ur. Kas an arc'hant 
da : L. N E M O , 110, boulevard de 
Metz. Rennes. C . C . 12110 Rennes. 

zhoneg oberoù skrivet e galleg 
gant skrivagnerien hag a oar 
brezhoneg (met, da ziwezhan, 
rak n'on ket gwall a-du !) 

3 ) — Mat e vefe embann e bre
zhoneg skridoù ' zo , evel « La 
Légende de la Mort » (Anatol 
ar Bras) , embannet war an 
« Annales de Bretagne », dres 
evel ma vezent notet gant Ar 
Bras, diwar muzelloù ar gonte-
rien pe ar c'honterezed. 

Hag ivez embannit kanaouen
noù, re zispar evel « Me anavez 
ul lochenn » ha « Mintin war ar 
mor I » 

PRAUD DE LA MONNERIE. 

( K e n d e r c ' h e l a raimp, ar s i zhun 
a z e u , s a n t lizhiri hol l enner i en 
d iwar-benn a n Tro id igezh ioù . ) 

BREZEL AR POST 
Genver 1944 

E miz genver e voe kaset d'ar 
Framm Keltiek 164 golo-lizher. 
Degasomp da sonj, jtn ur dr.ejpen, 
e voe 189 e miz kerlu ha 299 e miz 
du. Kroget fall ar bloavezh gant ar 
vrezhonegerion ! Ma kendalc'h e-
giz-se, a-benn c'hwcc'h miz e c'hel-
limp interin da vat Brezel ar Post, 
ha goap a raio ar C'hallaoued 
ouzhimp, ha ma talc'h hor gezh 
da vezan harluet ha dismeganset, 
n'hellimp ket lavarout n'omp ket 
kiriek. Sur-mat n'eo ket bet kaset 
dimp kement golo-lizher bet skrivet 
e brezhoneg er miz-mafi; ur re ben
nak a zo manet sac'het du-man pe 
du-hont dre leziregezh ha digasted, 
evel boaz. ' 

A/a, bec'h dezhi adarre ! Ra vo 
da nebeutan 300 golo er miz a zeu. 

Taolenn-enor : 
Y. Tomaz-Ravalleg 35 
F. Ar Rouz 15 
O. Chevillotte 11 
Kerlann 10 

An ed en douar skanv 
Ar Segal 

gant AR C'HOUER KOZH 

Evel em eus displeget deoe'h 
endeo, troet omp bet tamm ha 
tamm, dre nerzh al ludu chimik, 
da c'hounit ed en douaroù skaiïv, 
na c'hellent dougen, en amzer 
gozh, nemet brug ha lann. Ha zo
ken ez omp aet re bell war an 
hent-se, betek paouraat hon douar, 
hep gouzout. Hiziv, avat, d re 
ziouer a ludu, e rankomp distrein 
d'ar c'hizioù kozh; diouzh un tu, 
n'eo ket un dra vat, rak ne c'hou-
nezonvp ket kement; met, diouzh 
un tu ail, e reomip gwelloc'h evit 
hon douar; faziaii a rafe an dud o 
kredifl ez a an douar war baou-
raat breman; er c'hontrol, distruin 

A R 
hag an 

hag 

S A R D I N E T A 
tobud peurbddus être or mortolod 

or morchadour 
g a n t A . B E R D O U A R E 

En argoll e vez lakqet alies iji-
nerezh ar sardin, n'eo ket hepken 
abalamour ma vank alies ar pesked 
e dourioù Breizh, hogen ivez aba
lamour da gevezerezh, da « gonku-
rans », an estrenvro, o vont atav 
ivar gresk, hag a ziframm digant 
hor c'henvroiz an tu da aozan feu-
rioù ar marc'had diouzh o gounid-
bloaz nemelken. 

A-raok ar brezel e oa deut da 
vezan ret evit hon uzinerion 
paeaiï ar pesked marc'had mat a-
walc'h evit gallout stourm ouzh ar 
c'hevezerezh estren; hag eus ar 
gwellan a raent evel just evit-sc. 

Ar besketuerion avat a oa evito 
kreskiù priz ar sardin ur gwir 
didorrus hag o doa graet di outafi 
hep arvar betek-hen; ha bec'h o 
doa o plegan d'un arboellerezh 
direizh ha digomprenus evito. 

Setu aze menozioù kontrol, hag o 
doa, a-gevret gant luziadurioù a 
bep seurt, krouet ur gudenn ha 
n'helle ket bezan diskoulmet en un 
taol kont, hag a ginnige mont war 
washaat bepred. 

Ret co da gentan displegafi au 
nebeut gerioù implijet alies er 
breutadegoù, ha n'int ket gwall 
sklacr atav. zoken c spered ar rr 
a ra ganto. Anvioù an ardivinkoù-
pesketa an hini co, ar re a ve; 
graet ganto war hon aodoù evit ar 
sardineta. ha n'eo ket akord atav 
ar besketaerion hag an uzinerion 
diwar o fenn. 

R O U I Î D EEUN. A-holl-viskoazh en 
bet sardinctaet war hon aodoù gant 
rouedoù eeun. da lavarout eo roue-
doù daou-ugent metrad hirder ha 
dek metrad led. gant spoueennoù 
ouzh ar vevenn uhelan, staget ouzh 
aroz ur vag gant ur pennad korden 
berr a-walc'h. Chom a ra ar vag 
a-benn ar c'has, (rr mestr a daol er 
mor greun-nwru sali a zedenn ar 
pesked hag a ra dezho « sevel » ha 
« labourut » en-dro d'ar roued. 

Ar sardin a ga evel-sc a-benn-
herr ouzh ar mailhoù tanav-lrc, 
hogos diwelus, hag a chom peget 

ar dre o divskouarn, Savet e ve 
roued pa vez leun a-walc'h. 

Mat-tre eo ar roued-se, ampart-
dispar ma 'z eo ar pesketaer 
brezhon d'e embreger. Koustus eo 
avat, rak pep bag a zo ret dezhi 
kaout daou seurt mailhoù dishen-

fenn, abalamour da abegoù a 
arboellerezh hag a dleo bezan dis
koulmet an abretan ar gwellan dre 
unvaniezh an holl, rak n'eus tu ail 
ebet da strivafi ouzh kevezerezh an 
estrenvro. 

Muioe'h a besked a vez paket 
gant ar ved eget gant ar roued 
eeun, hag erbedet e vez hec'h im-
plij gant an uzinerien voued-
mir, c'hoant dezho e teufe adarre 
ar pesked da vezan puilh war ar 
marc'hadoù. 

Pesketaerien o tilastran kasedadoù sardined fresk 
en ur porzh-mor a Vreizh 

vel, hervez ment ar sardin a gavo 
war an dachenn-besketa. 

R O U K D - T R O . Ur roued hir co, a 
vez dispakel da gelc'hian an tao-
lad pesked kerkent ha kavet ar re-
man. Graet ar c'helc'h, n'eus mui 
nemet riklan lodenn izelan ar 
roued d'ober nr c'hodell vras a vez 
lennct ar pesked diouli gant 
bizhier-roued. 

Daou zoare roued : hini Gwezen-
neg hag hini Sant Wenole, a glol 
dre vras gant an displcgadurioù 
a-us. 

Tabuloù bras a zo bel diwar o 

Ar besketaerion avat, hag a oar 
dre skiant-prenafï e talv puilhentez 
kement ha priz izel, ne fell ket 
dezho lakaat e-lec'h o rouedoù 
eeun ardivinkoù gwellaetoc'h gant 
aon na vijent re spletns. 

(Kendalc'h p . 2) 

a ra d'ur stad welloc'h, 'dre ar 
gouennoù a vez implijet a-nevez, ne 
dennont ket re warnezhan, hag a 
ro muioe'h a golo, ar pezh a roio 
muioe'h a deil. 

O vale bro e-pad ar goanv-man, 
p'emafl an dud o hadaiï gwinizh, 
setu petra am eus merzet : c meur 
a dachenn fonnus, e»lec'h ma veze 
hadet peurvuian gwinizh-dibab ne
vez, brizh-gouennoù, hag ail, eo bet 
lakaet er bloaz-man gwinizh Gol-
dendrap; en douaroù skaïïvoc'h, 
gwinizh bro, da lavarout eo gwi
nizh ruz bihan, gwinizh ouroun pe 
gwinizh Rarlei; hag en douaroù 
skanvoe'h c'hoazh, gwinizh bar-
vek goanv; en ur ger, gouennoù 
ed a veze dilezet muioc'h-mui 
hag a vezo adkavet gant plijadur 
gant ar vilinerion ha gant ar re a 
ra bara er gêr. E miz meurzh a zeu 
e vo hadet ivez gwi lizh barvek tri 
miz, pe gwinizh m irzh. 

Hogen, n'eo ket a-walc'h. E par
koù ' zo, ne c'heHimip ket kaout, er 
bloaz a zeu, gant ar gouennoù gwi
nizh ko7,h zoken, un eost a dalvezo 
ar boan, ken dister eo al ludu hor 
bezo da lakaat. E-lec'h koll amzer 
hag arc'hant o hadaiï gwinizh 
en ul lec'h ma ne zcuio ket da 
vad, gwell co hadaiï segal. Fonnu-
soe'h eo eget ar gwinizh; rein a ra 
daou vil lur pouez ha daou vil han
ter en un douar ne rofe netra vat 
gant ar gwinizh. Evit ar c'holo, ez 
eo kalz fonnusoe'h c'hoazh eget 
ar gwinizh, ha gwelloc'h eo ar 
c'holo. 

(Kendalc'h paj. 3.) 

Aman, 
Roazhon-Breizh 

Plijadur e-leizh o devez ar re 
a glev abadennoù Roazhon-
Breizh : kanaouennoù, bombard 
ha biniou, pezhioù-c'hoari, kao-
zeadennoù diwar-benn al labour-
douar, ar mor, istor Breizh, hag 
ail. ' 

Hogen, daoust ha klevet e vez 
Roazhon-Breizh en ho korn-bro 7 

Mar ne vez ket klevet, DRE HO 
FAZI EO. 

Skrivit, skrivit da renerion 
Roazhon-Breizh, Ti ar Post, Roa
zhon, da lavarout e FELL 
DEOC'H KLEVOUT an abaden
noù. 

Skrivit ha lakait re ail da skri
van. 

Pa vo degouezhet 5 0 lizher, 
1 0 0 lizher, 1 .000 lizher e Roa
zhon, NEUZE E VO GRAET UN 
DRA BENNAK. 

Nevez vovlet 

K O R F a n DEN 
gant P. DENEZ 

Prix : 21 lur 

SKRIDOU BREIZH, BREST 
33, STRAED TRAVERSE 

An Amzer o Tremen 
* Pelil ilio'.izli didnernn, mont a ra 

an emgannoù war wnshnnl er llusi. 
Gwech a-hoii.t, gwech <lii-sc, ren a ira 
ar Vohdicviked o nrsnllhoù hep eha-
naâ morse. Kilcl o deus an Alamaned 
être al tenu Iliincn hag al lenn Pei'pons, 
ha dirak Nikopol. 'A-lieiwl-all, e tal-
•.'liont •penn. 

•*• En 11ii.lî, ne da kel gwall gacr 
an traoù tf«"t ar Saozon hag an Aine-
rikaned. Alav emaint dirak ar me
nez Cassino, daoust d'o strivoù. Uho-
loc'h, e penn. pont Ncttuno, o deus 
iranket kilan y Aprilia. Kolk't o deus 
un niver bras n hrizonierien. Tennan 
a ra noz-deiz kanolloù pounner an 
•Alnimaned wnr kerioù lia porzhioù 
Nettuno hag Anzio. 

Bombez war Castelgandolfo 
domani ar Pab, war ar maez 

N'en deus ar brezel na damant 
na doujaîïs da netra. N'eus ket pell 
eo aet kirri-nij ar Saozon-Ameri-
kancd da d'eurol bombez war Cas
telgandolfo. Taget eo bet lod eus 
palczioù lion Aolrou Sanlcl nr Pab. 
Ciwashoe'h : pemzck leanez (seu-
rez) bennak a voe lazhet en ur 
gouent, sko en c zomani, hag an 
(leiz ail, eo bet tro ouzhpenn hnn-
teNkant beleg ha bloareg eus 
« Skolaj ar Pab », a voe flastrct 
dindan an dismanlroù. 

Kemeromp digarez eus ar seurt 
darvoud kriz d'ober anaoudegezh 
gant Castelgandolfo. 

Un eiz lev bennak diouzh Romn, 
eman palcz-hnnv ar Pab, er gevred, 
a-zioe'h lenn Albano, war ribl hent 

Marino, a gas, goude ober tro al 
lenn, d'an hent brudet anvet Straed 
Appius (Via Apipia), 

Puiez Castelgandolfo, oberenn 
Carlo Mndcrna hag nr Bernin, a 
voe savet evit Urbnn VIII, a ou.o 
chom eno, a-raok ma voc Pab. 

N'eo ket bet dedennet henvcl 
gant ar c 'horn-bro an holl Bibien 
a zouas war e lerc'h : gwechoù e 
veze brud bras gant Castelgandolfo, 
ha kerkent goude, ankounac'h. Ada
lek '1870, ne zèuns ken ar Bibien 
er-maez eus domani ar Vatikan, 
lacret ma oa bet o stadoù gant Ita-
liz. Dilezet e-pad tri-ugent bloaz, 
dalc'het e voc nr pnlez gant an 
droz hag al louzeicr. 

(Kendalc'h paj. 3) 



A R V O R 

• R FURCHIR BRIZHONBK 

Diwar-benn an Ao. GUITTEREL 
Setu a m a n u n tammig astenn da 

bennad Mari Riwalcn Arvor, 5 C'hwe
vrer) evit hefichan an neb a c'hoantafe 
s tudian pishoc'h buhez hag oberoù 
Klaoda Guitterel. Pouezafi a r a n w a r 
l izherennoù kentan e a n v hag e a r o v -

badez, rak sin-afi a reas - m e u r a skrid 
« K. G. » : Kan eur vamm da eal 
mad he bugel kousket (Feiz ha Breiz, 
1 8 6 6 ) ; Pardon Gwengamp ( 1 8 6 9 ) ; ha 
dindan e anv : Gwerz Santez Ger-
nxana Cousin ( 1 8 7 5 ) . Alies ivez e sine 
C. G . 

W a r a r Conteur Breton ( 1 8 6 4 , niv. 
1), war zigarcz ma n'en doa roet Emil 
Souvestre nemet an droidigezih c'hal-
lek eus Kloareg Laoudour, e c'hou-
ienne Kervarker i m a i v e f e embannet 
htviziken an oberoù brezhonek en o 
danevell o-unan. Ha da skouer e lake 
embann Gwestl eur C'hloarek, u n obe-
i r e n n deut dezhan a-berzh « Klaoda 
G., kloarck Pl. K. ». 

Piv a zeu'fc a-J>enn da zibunun ku-
denn anv an aozer, hop gouzout pizh-
pizh roll buliez ar skrivagner? Dre 
fichennan eta am eus he dibunct en 
doare-maû : An Ao. K. Giuittercl, ga
net e Sant-Xikolaz, d'an 20 a viz Du 
1 8 4 3 ; skoliet e Plougernevel hag c 
kloerdi SanHBrieg; kclcnner c Plou
gernevel a-raok bezaii beJegct 21 Ker
zu 1867) ; kure e Plonevez-KintLn (15 
Gwengolo 1871>, e Laniskad (18 Here 
1 8 7 3 ) ; person e Pafivrid-Kintin (10 
Herel881), e ISant-Vaeg ( 1 3 Gwengolo 
1 8 8 2 ) ; kelenner er C'hloerdi bras (20 
Gouhere 1887) ; aluzcnnar Stez-Anna 
e Lanuon (19 Gwengolo 1890); anvet 
da chalopi-a-enor; person Gwareg 
( 2 6 Mae 1898); roet e zilez «vit mont 
da requin e Krehen (25 Eost 1920). 
Mervel a reas d'an 14 a viz Genver 
1925. Diwar ar roll-se eo bet aes 
lenn an diverran : Klaoda G(uitterel), 
kloarek (n'eo ket beleget eta) Pl(ou-
gernevel) K(erncv). 

« Kantikou brezonek eskopti Sant-
Brieg ha Landrcger, reizet dre urz an 
Ao. 'n eskob F.-M. Fallières gant 
an Ao. chaloni Guitterel, person 
Gauarec », (1904), a zo bet advouJet 
c'hwec'h gwech d'an nebeutaii ( 6 " ' 
mouladur c 1924; aotrcadur kentan 
1 9 Ebrel 1904). Ul k>vr 128 p . hep 
an tonioù, 254 p . gant an '.onioù. 

A n Ao. Guitterel a aozas ivez Kan
tikou Zan-Vek (K. Sant^Vatg), eil 
m o u l a d i i T , Prud'homme, Sant-Brieg, 
1 8 9 0 . 

Brudct-kenafi c oa an Ao. Guitterel 
gant barzhed e amzer, diskibien Ar 
Gonideg ha mignoned Kervarker. Koul
skoude e skrive Prosper Proux ke-
ment -man dlAn Uhel (20 Genver 
1865) : » Je partage votre avis sur 
L e Jean. Celui-là n'est pas un barde 
de contrebande, comme pa r exemple 
le Barde dia BJavct qui lui a dédié 
dans le Journal de Q-uimperlc un 
chant si amphigourique et si filan
dreux » (TALDIR, Prosper Proux, p-

7 6 ) . Yaouank c oa an Ao. Guitterel 
d'ar m a i r e - s e , avat. 

Nebeut a dra a skrivas war Groaz 
ar Vretoned en tu ail da 1905-1906; 
da vihanafi n'hon e u s gwelet al l i 
zherennoù K. G. pe C. G. nemet d i -

GOULENN^ 

Traoniennoù ha 

Kaniennoù - mor 
g a n t 

Lan DEVENNEG 
P r i z : 5 0 l u r 

S K R I D O U B R E I Z H , B R E S T 
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baot. Evit gwir, diaes eo sevel levr-
lennadur an oberoù brezhonek, ken 
troet eo bet, a-viskoazh, a r skriva
gnerien da guzhat o anv. 

L. LOK. 

AN ED EN DOUAR SKANV 
A R S E G A L 

(KuifcuVh «r k*j. 1) 

Mat eo da lakaat en douar skafiv, 
•war-lerc'h kement tra en deus 
dilouzaouet ha rouesaet an douar, 
o labourât munut a-walc'h, o ha
dan gant an haderez hep mont 
don, ha dreist-holl, o hadan 
abred, da lavarout eo e diwezh miz 
gwengolo pe e miz here. Gwelloc'h 
eo e hadan un tammig abred, rak 
ar glaveier da vare an hadan a ra 
droug dezhan. Bez' ez eus gouen-
noù segal dibab, evel segal Brie, 
segal Pettkus, segal Svalof. Gant 
segal-bro, avat, ez eus gwelloc'h 
kolo. Hag o tispartial mat ar greun, 
oe'h ober, koulz lavaret, an dibab 
dre vras, e c'hellfed mont da vad 
gant ar segal-bro. E bro-Wened, e 
kaver segal mat. 

Ret eo lakaat evezh ouzh ur 
c'hlenved a zeu a-wechoù war ar 
segal : ar pigel, anvet ivez an 
druilh; tev ha du e teu ar greun da 
vezan war ur penn segal druilhet. 
E Breizh ne gaver ket nemeur ar 
c'hlenved-se; ret eo lakaat evezh 
evelato, rak ur c'hontamm grevus 
a vez er segal druilhet hag er 
bleud o tont dioutan. 

N'eo ket diaes eostin segal rak 
stag mal eo ar greun ouzh ar pen
noù; gant douar henvel-henvel, ez 
eus muioe'h a segal da gaout eget 
a winizh. En douar être e c'hou-
nezer a-wechoù, evel a ouzoe'h, ar 
segal mesk-ha-mesk gant ar gwi
nizh, da lavarout eo segal-winizh. 
Gouzout a rit, erfln, e c'hounezer 
segal da rein, glaz, d'ar chatal : ar 
segal, had'et fonnus da gaout da 
falc'hat abred, a zo talvoudus en 
nevez-amzer; dont a ra gwelloc'h, 
fonnusoe'h, abretocli eget ar 
c'herc'h. 

Setu petra am boa da lavarout 
deoc*h diwar-benn talvoudegezh 
ar segal, dreist-holl e-pad ,an amzer 
a zienez a-vreman. Lod o deus lier 
c'homprenet dija. E douaroù skafiv 
Bro-Wened ez eus bet atav kalz 
segal. E departamant Penn-ar-Bed 
ne chôme ket kalz anezhan : bre
mafi e teu en-dro. Evit rein ur 
skouer e c'hellan lavarout deoc'h 
kement-man : o kontan ur goope-
rativ hepken eus Departamant 
Penn-ar-Bed ne oa ganti kenwerzh 
ebet war ar segal, pemp bloaz ' zo : 
ober a ra bremafi daouzek kant 
mil lur ar bloaz, ar pezh a zo 
gwelloc'h eget koll gwinizh en 
douar difonn. 

Da ober bara ez a ar segal-se 
holl : ha gwell eo eget brenn er 
bara, pa 'z eus diouer a vleud. A-
hcnd-all e c'heller lakaat ar segal 
da aozan alkool, ha da voueta cha
tal, dreist-holl da voueta moe'h. 

Sonjomp ouzhpenn ez eo paour 
an douar e Breizh : arabat tennan 
re dioutan. Talvoudek bras eo 
kaout ur seurt ed ne sun ket p in-
vidigezh an douar, hag a ro kolo 
e-leizh, peadra da voueta chatal, da 

LIZHEROU 
HOL LENNERIEN 

Skrivan a ra deomp hor c'hen-
labourer mat, L. Lok : 

« Bennozh Doue evit bezan brudet 
va gmerzig diivar-benn bombezadeg 
Montroitlez. Daouist da se eo chomet 
bouzar al lennerien. Gouel an deiz-
ha-bloaz e. Montraulez a zo bet dreist 
hag an aluzennoù fonnus. Diweza-
toe'h e teuio ar Vretoned vihan da 
belerinan da Chapel-an-iAetez ha da 
bedin Doue da bcllaat diouzhimp 
gwalleurioù evel ar re a zo skoet war-
nomp. » 

Digant an Ao. Diujardin, medisin 
e Lokournan-Leon : 

« O vezan ma 'z on pesketaer e 
tennan gant plijadur pennadoù Herle 
Blomarc'h. Brezhoneg yac'h a zo gan
tan. Kredin a ran koulskoude eo ur 
fazi lavarout « DUE an higenn ». Pa-
ket e vez ar pesked DRE O genou, 
a-wechoù DRE o tost, met GANT ur 
roued, GANT un higenn. 

« N'eo ket gwelloc'h brezhoneg ken
nebeut lavarout « EN-DRO da gren-
douar Sant-Juan,». Galleg eo. (Autour 
d e a ve kentoe'h DIWAII-BENN c droidi-
gezh. 

« Setu da ziskouez deoc'h e tennan 
pizh ARVOR. » 

ROAZHON-BREIZH 
LUN 2 1 C'HWEVRER 1 9 4 4 

Bre izh al Labour-Douar 
19 e. — Plant-eoul an nevez-amzer, 

(G.), gant Esnault. 
19 e. 08. — Ar c'herc'h, (B.), gant 

Ar C'houer Kozh. 

MEURZti 2 2 C'HWEVRER 

Evit Bre izh-Uhe l ( G . ) 
18 e. 30. — Meurlarjez e Breizh, 

gant Florian Le Roy. Displeget gant 
Yann Roazhon, Charlez IMarvailh, 
Lena Hartcy, iha Lociza Beon, so
p r a n o ; ouzh ar piano, Jef Penwenn. 

19 e. — Deiziaéur Jakez Morvan. 
19 e. 04. — Kastell-Brien ha Bro-

ar-Meeun, gant R. Pichery. 
19 e. 09. — Evit ma vo renket rann-

yezhoù Breizh-Uhel, gant Fl. Le Roy. 

MERC'HER 2 3 C'HWEVRER 

Breizh ar Micher ioù 
19 e. — Ar gwiaderezh e Dinan : 

ur weladenn da di an Itr. Laurent, 
(G.), gant Julie ta Nizan. 

YAOU 2 3 C'HWEVRER 
Kardeur ar Framm Kel t i ek 

19 e. — Diazef an dibab-micher, 
(G.), gant an Oiim, Davaud. 

19 e. 07. .— An henchadurezh-vkher, 
petra eo? (B.), gant Per Louedcg. 

GWENER 2 5 C'HWEVRER 
Ar V u h e z Kel t iek 

19 e. — Naontek kantved a zo, (B.), 
gant Jond A i r Mée. 

19 e. 09. — Kanaouennoù a Vro-
Skos, kanet gant Yann Da'houcd ha 
Loeiza Beon; Andrev Vallée o vle-
niafi al lnz-senifi. 

A) Perak gortoz? komzoù brezhonek 
gant Brython. 

D) An hunvreoù kaer, kamzoù bre
zhonek gant Roparz Hemon. 

SADORN 2 6 C'HWEVRER 
Evit Bre izh-Ize l ( B . ) 

18 e. 30. — Bodadeg ar Sonerion : 
kan. ha biniou gant an Dim. Loeizaig 
ha Monaig Ar Foll, Fredig Noël, Do-
rig Le Voycr ha Paol Monjarret. 

19 e. — Kentel vrezhonek Andrev 
Gelleg. 

19 e. 10. — Dinan, kêr c'hlas, gant 
Kerverziou. 

zastum bernioù teil ha da zisteurel 
d'an douar ar bimvidigezh en deus 
ezhomm da gaout. 

AUOU AR MEDISIN 

AR ROGN 
pe DROUG SANT-MAEM 

O tont en-dro d 'ar ger, en deiz ail, 
Perig a oa gantan ur baperean vihan, 
ur seurt lizherig glas, warnan anv 
ha chomUec'h c gèrent, an !Ao. hag an 
Itr. Penlereg. 

u — IMamm », a c'hairmas laouen, 
gwelet em eus hiziv medisin nr skol, 
hag en deus roet din an tammig 
paper-mafi evidoe'h. » 

„ — Petra ' zo? » o r n e an^ Itr. Pen
lereg, en UT grizan he za l ; « ne blij 
tamm ebet d in paperioù ar medlsin-
s e . » 

Hag hi da regifi buan goloenn al 
lizher ha da lenn' ar gerioù c'hiwerv-
mafi ; 

« Aotrou <\pe Itron), 

Ho mab, Per Penlereg, a zo bet 
pakel ar rogn gantan. Ret eo deoc'h 
goulenn diouzhtu digant ho medisin-
tiegezh al louzoù dereat, rak ne vo 
degemeret ar bugel er skol ken na vo 
pareet klok. » 

« — lAm diaoul gant an den mlll i-
get-se ! » a c 'harmas an Itr. Penlereg. 
>' Medisin dichek ha divergont! Pa-
ket gant ar rogn, va Forig bihanI ar 
paotr an naetafi hag ar gwellafi kem-
pennet eus kér a-'bezhl » 

D'an ampoent, ec'h errue an 
Ao. Penlereg, o tont eus e vurev: un 
den a skiant hag a bocll a zo a n e 

zhan. ha ne vez ket trubullhot gant 
fariennoù ar merc'hed: 

« — Rogn a i r bara eo, a-dra-sur », 
cmezafi dince'h-bras. « Mont a ra imp 
warc'hoazh da welout an doktor Kcr-
brad. » 

N'en deus ket kousket mat , e n noz-
vezh-se, a r paour kaezh Perig. Gant 
tamimder e welc, e tebronc e groe'hen 
e-kreiz-tre e vizied, war e zaouarzorn, 
a-ziagent d'e zivgazcl, war e gof ha 
war o zivvorzed, ha seulvui e krave, 
seulvui e tebrone gant e groe'hen. 
Mall-bras e oa gantafi gwelout tarzb 
an deiz ha mont da di an doktor. 

Medisin a vor c oa bet a n Ao. 
Kcribrad, evel kalz eus e genvrcudeiur 
c Brest, ha gwelet en doa kement bo-
senn ' zo er broioù estren: droug-
kousket en Afrika, terzhienn domm 
en Azia, hag ar yuzcvion en. Amerika. 
N'eo ket efi eta a vije bet spontet gnnt 
an amprevanig distu-se, graet « aka-
rus » a.nezhafi gant ar oaiizieion, hng 
a gas a r irogn da vab-den. 

« — Rogn ar ba ra? » emezafi, en 
ur e'hoarzhin a-strak hag a-strak ken 
e taskrenas ar gwercnnoù. « N'eus 
rogn ar bara ebet, Ao. Penlereg ker l 
Rogn gwirion, rogn an « akarus », 
droug Sant-Macn, ne lavaran ket. Ke
mer a T c o t , c li an apotiker, al lou-
z o u - l u r t - s e ha, warc'honzh, gwiskan a 
reot gantafi korf Perig en e bezh, ne
m e t o benn, dreist-holl être e vizied, 
war o zaouarzorn, e zaomitin hag e 
zivgazel. Gellout a reot adober a i r mê
m e s t r a d 'an deiz wnrlerc'h, hng n-
benn t r i deiz e vo gwnlc'hct Perig 
gant dour ha sonvon (mn 'z eus 
c'honzh gnncoc'h), hn gwisket gnnt 
lien fresk. Ret e vo dreist-holl knn-
nafi gnnt evezh kement lien bet gnn-
tafi : linsclioù, tongennoù, hag ail. 

.' Ha diwallit evidoe'h hag evit ke-

Nevez vou/of 

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 

ment den ' zo cr gôr : tremen a i r a u:-r 
sizhunivczh eus or c 'hontammadur 
betek penn-kentafi a r c'hlenved. M a r 
dco taipct unan ail ac'hanoc'h gant 
ar rogn, grit a r m o i n e s t ra . 

« Kenavo, Perig. Kenavo, Ao. Pen
lereg kert » 

AR SARDINETA 
(Kendmlc'h ar baj. 1) 

Evel-se e teu an tabut war-
dachenn an arboeller^zh, hogen 
anat eo siwazh n'eo nemet un darn 
dister eus ur gudenn kalz luzie-
toe'h a ranker sellout outi eeun ha 
gant 'kalon. 

Evit stourm ouzh ar c'hevezerezh 
estren evit marc'hadoh ar bed e vo 
ret da ijinerezh ar sardin kaout un 
danvez marc'had-mat. 

Ha neuze, ret eo d'ar pesketaer 
tennafi diwar gwerzh e besked 
peadra da vevaR hag ur gopr dereat 
evit e labour. 

Diwar an hevelep abegoù eo ga
net an daou dra-se, ha staget int 
an eil ouzh an hini a!!. An aon rak 
ar builhentez, an aon rak ar rouez-
der hag ouzhpenn ar boaz da deu-
rel da pesked er mor evit mirout 
ouzh an diwerzh pc rakvuzuliatl ar 
c'hementad da besketa evit derc'hel 
uhel ar prizioù, kement-se a zo mat 
da greskifi c'hoazh ar c'hevezerezh 
estren diazezet dija en hor bro, tra 
ma vije a-walc'h gant unvaniezh 
an holl da drec'hin an holl ziaes-
terioù-se. Diwar-benn se n'eus ne
met gwelout an alioù a roe an 
Ao. Moreux un nebeut bloavezhioù 
' zo, da gefiver ur c'hendalc'h 
bennak. 

« N'hoc'h eus nemet un tu da 
drec'hiâ war an dienez : gwerzhafi 
ho pesked e diabarzh ar vro. 

E broioù estren ' zo e vez debret 
bep bloaz 17 kilogrammad pesked 
dre bennden e-lec'h 3 c'hilogram-
mad en hor bro-ni. 

Ret eo enta prientih" ar werzh 
hag ar werzh marc'had mat, en ur 
lezel ganeoc'hrhu pesketaerion an 
tu da werzhan ho pesketadenn a-
bezh kalz keroe'h eget bremafi. 

Ma ne werzhit ket ho pesked 
diouzhtu, e rankit o zeurel er mor; 
ha kollet hoe'h amzer hag hoe'h 
arc'hant ganeoe'h' Petra da ober ? 

BUet e vije d'ar Stad ho skoa-
zellafi dre kemer ur perzh bras c 
savidigezh kambroù-skorn bras a 
rofe deoc'h an tu da virout fresk 
ho pesked. > 

Hag an Ao. Moreux ha klozafï e 
brezegenn en doare-mafi : 

* Pleustret em eus a-zevri-kaer 
war gudenn mirout ar pesked dre 
ar genijenn. Debret em eus sardin 
bet miret a-ratozh e-*pad tri miz 
kent dezho bezafi lakaet er boes-
toù. Mat-tre e oant. Vzinerion 
voued-mir a oa eno. Niverennet e 
oa bet ar boestoù aozet e-giz-se hag 
ar boestoù aozet en doare ordinal. 
Goude debrifl eo bet votet da c'hou
zout pere ar boestoù gwellafi. 
Touellet e oa bet an holl. 

Evel-se e vo ar c'hambroù-skom 
reizherion être an oberiataerion hag 
an implijerion, o talvezout da rei-
zhafl marc'had un danvez breizhek-
rik. » 

NIV. 2 9 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aozet e brezhoneg gant Per D E N E Z 

Dre an norig-se e teuas didrouz Simonaig e-

barzh ar sal, leun he daoulagad a zaeroù hag o 

tifronkan en un doare truezus. 

« — O ! Yannig kaezh ! » a grias oe'h en em 

lezel da gouezhan war ar plouz e-kichen ar c'ho-

kesaer bihan, « perak out aet da redek war-lerc'h 

ar Voudig drouk-se ? » 

Kregifi a reas-hi en e zaouarn ha paraît selloù 

dizesper warnan. 

« — Mervel ! mervel ! » a vesteodas e-kreiz he 

daeroù, « mervel ! nann, ne fell ket din e varvfes, 

Yannig, va Yannig bihan, ne fell ket din ! » 

Foll e oa-hi, henvel ! 

Truez a savas e Yannig. 

« — Selaou », emezan, « ret dit bezan fur, 

va merc'h. En hor micher, te ' oar ez eer alies 

d'an aod diouzh ar mintin ha ne zeuer ket en-dro 

d'an noz. Sonj 'ta ! m' az pije va c'hortozet en aner, 

Simonaig kaezh, ganit uida vugaligoù emzivadet, 

neuze eo az pije bet gwir abeg da ouelafi ! » 

A-dreuz an nor, e kleved ar soudarded o lava

rout : j 

« — Arsa ! gwall bell eman hon Ao. Melear o 

tont. Ha ret e vo dimp 'ta gortoz, da vont da 

goanian, ma vo krouget ar c'haûfardig-se ? » 

« — Va zud vat », a responte mestr Gefez, 

laouen an tamm anezhan henozh, « plijetoc'h e 

vefe mestr Melear o kavout al labour graet, setu 

va sonj ». 

Digoret he doa Simonaig he divskouarn da 

selaou. 

« — 'Maint ' tont ! » a hiboudas-hi. 

Stouin a reas Yannig e benn da dorchafi un 

daeraouenn e kuzh. 

. « — Gouzout a ran ez out mat, Simonaig », 

emezan, lent. « Ahont, e-kichen ar Pevar-Foull-

Holen, ez eus ur vaouez paour kozh... » 

« — Da vamm, Yannig? » 

« — Va mamm..., gwir eo... abretoe'h em' bije 

dleet sonj al enni. Va mamm, ha hi hogos dall, 

n'he deus mui nemedon da c'hounit bara dezhi. » 

« — He merc'h a vin! » a grias Simonaig. 

« — Prometin a rez? » 

« — M'hen tou! » 

Sederaat a reas dremm Yannig. 

« — Neuze », emezan, « ez i d'ar gêr ar c'hoazh 

vintin. Ne lavari ket krenn ha krak d'ar vaouez 

kozh: « Itron Renea, itron Renea, ur vieher gwall-

zanjerus eo mont da redek war an traezhennoù-

bouk. » Paouez a raio a nezan, ha sellout ouzhit. 

Neuze e poki dezhi, Simonaig, ha kenderc'hel : 

« Itron Renea, o! itron Renea!.... » 

Un huanadenn hir a dennas Yannig. 

Simonaig a oa rannet he c'halon. 

« Ya », a gendalc'has ar bugel kalonek-meurbet, 

« ya..., n'ouzon ket, me, Simonaig, penaos e ri, 

furoe'h egedon out, se ' zo sur. Pezh a zo ret eo 

kaout damant outi, kement e kar he faotrig, m'hen 

tou! Ha... ha... o, va Doue! me 'garfe e teufent 

buan d'am lazhan. N'hcllan mui padout! » 

Er-maez e varvailhe ar soudarded da dremen 

o amzer. 

« — B o u d i g an Aod », eme. Gérvoz, « ar c'han-

nerczed-noz, ar c'horriganezed hag ar peurrest, 
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K E L E I E R E U S A R V R O 
LANUON 

GANEDIGEZH. — Ur Yann-Loeiz 
bihan a zo ganet e ti hor mignon 
mat an Ao. Yann Ar Bail, tefizorer 
Kelc'h Keltiek Lanuon. Hor gourc'he
mennoù gwirion, d 'an tad h a d 'ar 
vamm ha buhez hir hag eiirus d 'ar 
Breizhadig nevez ! 

IDIMEZIN. — An '.Vo? Mikael Noi-
reaux, ezel Kelc'h Keltiek Lanuon, ha 
diskrbl gredus ar skol vrezhonek, en 
deus kemeret .da bried a i 31 a viz 
Genver, an Dim. Ar Glas. Holl vigno-
oed ar C 'hek 'h hag Arvor a gas de
zho o-daou o' gourc'hemennoù kalone-
kafi a eurvad. 

PRE2EGENNOU TI-BREIZH. — Se-
kretouT ar C'helc'h Keltiek, hor mi 
gnon imat Yann Armelin, breutacr e 
Laniuon, en deus graet ar merc'her 
2 a viz C'hwevrer, UT brezegenn vrav-
kenafi diwar-benn. Nevenoe, kentan 
roue Breizh. Un toulladig mat a dud 
a oa deut da selaou ar brezegenn-sc, 
tud yaouank dreist-holl. 

Bombez war Castelgandolfo 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

E 1929, anzavet evel t ra ar 
Gador Santel gant Emglev Latran, 
e save buhez nevez er palez. Kres
ket eo bet an domani gant daou 
zomani ail, protêt gant ar gouar
naniant italiat; bez* ez eus dezhan 
hiviziken dek devez-arat ha kant. 

P'o deus adaozet ar palez, o deus 
an tisaverien graet o seizh gwellafi 
evit lakaat sonjal, en diavaez koulz 
hag en diabarzh, er Vatikan eeun-
hag-eeun : henvel eo lec'hiet ar 
salioù, henvel int kempennet, hen
vel eo an arrebeuri. Evel er Vati
kan atav, annezioù an Tad Santel 
a zo krenn-dishenvel o stumm 
dilorc*h ouzh pinvidigezh trellus 
an aour, ar marmor hag ar skeu-
dennoù, a gaver, ipuilh-puilh er 
savadur. 

Al liorzh-veur, kresket gant hini 
ar villa Barberini, hag adlcem-
pennet hervez alioù Pius XI, n'eus, 
tro-war-dro, kaeroc'h alioù ha leu-
rennoù eget he re. Ur vali hec'h-
unan a zo dezhi tr i-c 'hard lev. 
Bleunvegoù, stivelloù, statuioù, 
beolioù-mein a ya d'o flehan. 
Aozet eo ar balioù e doare ma 
c'hell an Tad Santel baie ha kan-
tren drezo, hep ma vo gwelet gant 
den ebet, daoust pegen tost eman 
tiez ar gêriadenn. 

Kavout a raer ivez en domani : 
ur c'harrdi, ur skinva (evit ar ra
dio), un dredanerezh-greiz (evit an 
elektrisite), un arvcstva (evit stu-
dian ar stered), ur vereuri gant ar 
binvioù an nevesan hag ar c'h'lo-
kan, — 300 litrad laezh e vez 
goroet bemdez ! — tiez-bleunioù. 
koloennoù gwenan, ul lenn-besked. 
peadra, en ur ger berr, magafi an 
Tad Santel hag e dud, hep ma vo 
ret mont da c'houlenn tra da lec'h 
ail. 

Evit ar wech kentan, en hanv 
warlene, n'eo ket aet ar Pab da 
Gastelgandolfo; chomet eo e Borna, 
da frealzin an dud, pa vez bombe-
zadegoù. Lakaet en deus, en e lec'h, 
en e balez, ar reuzeudien o deus 
ranket dilojan diouzh Albano 

Bennozh Doue d'hor c'heneil evit c 
labour dudhisl 

PLEUMEUR-BODOU. 

KANV. — Digwencr diwczhafi e 
aone kleicr Pleuiveur, trist ha gla-
c'harct; an iliz, gwisket ganti he 
gwiskamant du ar 'c'haoran evit rc-
sev korf « soeur Lociza », renerez ar 
skol gristen. Deiz gouel ar Chandc-
lour sœur Loeiza a gaueze marv mik 
en mr gribafi blev air vugale kent 
mont d'an oferenn. 

Pa gane ar beleg kantig an den 
kozh Simcon, Nunc dimittis, « Lezit 
bremafi, o va Doue, ho servicher da 
vont c pcoc'h », scur Loeiza, hec'h 
holl nerzh aet e servi.j ar vugale, a 
roe hec'h ene da Zouc. 

Ur bobl dud, merc'hed dreist-holl, 
a oa deredet da ambroug korf al 
leanez. An oferenn a voc kanet gant 
an Ao. Goualin. person, gantafi evel 
avieler an 1A0. Masson, person an-
Enez-Veur hag evel n'bostoler an Ao. 
Roparz, kure e Pleuveur. 

An Ao. Helary, person Perroz, a 
ganas al Libéra; an tad Chevance a 
heuilhas ar c'horf d 'ar vered. An Ao. 
maer, L. Guillou, an Ao. Goffic, ken-
tafi kiuzulier. a oa deut da drugnre-
kaat al leanez evit a r vad he deus 

. graet e Pleuveur. 
Kinnig a reomp d'he zud, da skol 

gristen ha da leanezed Pleuveur hor 
gweUafi gourc'hemennoù doanict a 
genganv. 

An Dukard. 

ST-JILI AR-C'HOAD 

EUREDOU. — D'ar 26 a viz genver 
e voe dimezet en o iliz-parrez Yann-
Vari a r Merser ha Franseza Lavcnan, 
Yann Soyer ha Janed-Marcharid a r 
Merser. 

Goude bezan displcgct en ur breze
genn eus ar c'hwekaïi deverioù an 
ticgezhioù kristen, an Ao. Chaloni 
Merser, rener Sko'laj tëant-Jozeb La-
nuon, eontr daou eus a r pxicdoù ne
vez, a ganas an oferenn-eured. 

Goude an ofls, e voe bodet an holl 
gouvidi d 'o fred e Kerbino. L'r gest 
graet evit a r brizonidi a voe dastu-
met enni tost da 1.300 lur. 

Hon hetoù breizhek hn kalonek 
d'an dud nevez hag hor gwellafi gour-
c'hemeninoù d'o ziud h a dreist-holl 
d 'hor c'henlabourerez vnt, an dimezell 
Mari a r Merser, eus Trevcreg. 

« — Ho, maouez kaezh », emezon, 
i' ker boas omp-ni da zebrin rusk 
avaloù-douar ma n'omp ket chalet 
hep bara ». 

Koulskoude e vefe gwelloc'h dimp 
huchal ivez, ne gav ket deoc'h, lcn-
nerien? 

E PRESBITAL SKRIGNAG 
Da Boazhon e oamp aet gant 

mignoned. Leun ur c'harr-tan 
ac'hanomp. Noz-du e oa pa 'z 
cjomp kuit eus ar gêr-benn. 
Dre Skrignag e tremenjomp, 
rak unan ac'hanoinip a chôme er 
presbital. Eno e oa, anat d 'an holl, 
« ti an Aotrou Doue ». Degoue
zhout a rejomp er vourc'h e-kreiz 
an noz. Dic'houloù e oa an holl 
(liez; kousket Skrignagiz. Dibrenn 
e oa dor ar presbital, nemet an dud 
a oa aet da gousket. Er gegin c wel-
jomp ur skritell vras, warni ar 
gerioù-man : « Donedigezh vat 
deoc'h ! Diskuizhit, debrit, evit 1 » 

Ha war an daol pourvezioù, ur 
voutai'lh, gwerennoù. 

« Peger mat eo an Ao. Perrot », 
eme va breur. 

« A ! ya », a respontjomp holl 
gwitibunan a-greiz kalon. 

Met klevet e oamp bet gant ar 
beleg karet, hag e tiskennas. 
Laouen e voemp ouzh e welout 
hag o komz outan un tammig, 
a-raok mont adarre en noz... 

Envorenn dister, ya, hogen envo-
renn c'hwek d'am c'halon enkrezet. 

P. H. 

B R O - L E O N 

B R O = G E R N E V 

KRAOZON 

UR GENTEL. — P'edon o tont en 
ti an deiz ail , e oa div vaouez o 
komz krefiv e traofi an. diri . Pa ne 
c'hellen ket tiremen c-biou dezho, e 
oa ret d in chom d'o selaou. Bez' c 
oa eno va amezegez hag ur vaouez 
eus Bourdel erruet er vro en derc'hcnt 
ha feurmet ur gambr ganti en t i . 
Uhel e koinzc maouez ar C'hireisteiz 
gnnt he fouez-mouezh gaskonat. Abaec 
daou zevezh er vro, e oa tonket dczhl 
mervel gant an nnon, rak ne gnve 
ket n vara da brenan e nep lec'h. 
Bet e oa o trouzal en. ti-kèr, « da di 
an archerien ez afe ivez », cmezi. Ur 
vezh e oa lezel anezhi hep baira. Deut 
d'he femp bloaz hag hanter-kant , n 'hc 
doa biskoazh dioueret ba ra ken na 
zeuas d'an t a m m bro fall-mafi. 

« — Feiz », eme <va amezegez, 
«warlene omp bet e-pad meur a si
zhun hep kavout bara da brenan. » 

« — E-pad meur a s izhun! Hag c 
chomit evcl-se hep finval na tintai 
ger? » a hopas nr C'haskonadcz; « du-
mafi e vije aet an holl war al leuir-
gêr da huChnl. N'eus nemet ur bngnd 
genaoueged ac'hanoc'h. » 

OWIPAVAZ 

N'EO KET DOUR B ENNI G ET IA VOE 
SKUILHET! — Ur mintinvezh a viz 
Genver e rede ur c'hclou trist h a 
farsus dre vourc'h Gwipavaz. En lur 
c'harrdi, tost d'ar, vomrc'h, a-gleiz da 
hent Landcrne, c oa bet al Ineron. Ha 
petra o doa skrabet, hn skuilhet ivez, 
n'eo ket dou.r henniget, siwazh, c'hwi 
a zo o vont da wclout. 

An Ao. Divi ' r ' Mao, glaouaer, en 
doa graet ur c'harrdi evit lakaat e 
varc'hadourezh. Un nebeut dcvczhiou 
' zo, e oa e-barzh un dek barr ikenn 
bennak, lod karget a win, hag unan 
a odivi. 

E-kreiz an noz c teuas al laeron 
cr c 'harrdi , dre u r prenestr , en ur 
derrifi ur werenn. Ën cm gavet e-
barzh, c tigorjont an noi^vras, ha dis-
kargnfi ar gwin war an douar, war-
dro 6.000 1 itr ! Ha goude bezafi skri
vet un nebeut gerioù farsus war <un 
danJenn-du, a on eno, cz cjont 
kuit en ur gas ganto ar vairrikennad 
kognak, enni war-dro 250 :pe 300 li
trad. 

Diouzh a r mintin, pa 'n em gavas 
an amezeien war ail lec'h, c on poulûn-
det ar gwin war an douar, nevez-
labouret koulskoude, ezhomm ebet d'e 
« zourafi » e ta 1 Hini ebet anezho n'o 
doa kleivct na trouz na mouezh. 

Ken nebeut a win hon eus ma 'z eo 
un druez gwelout kemend-all o re
dek war an douar, pa rank lod eus 
hor c'henvroiz ehom hep banne gwin 
ebet d'o frédoù. 

Y. Ar Ch. 

LAERET AN TIKBDOU-BEVANS. — 
Er s izhun diwczhafi eus a viz Genver 
c voe laeret » Gwipavaz ul lodenn 
vras eus an tikcdoù-l>cvnfis. Diouzh 

an nbardaez war-dro 6 eur 30 ez cas 
Yann Viohel, implijad eus nn ti-kêr, 
da gas an tikedoù da di an archerien. 
En ur vont, an tikedoù en ur garri-
gcll sachet gantan war e Jerc'h, c t re-
menns e-kichen ur mairc'h-hounrn dre-
dnn chomet a-snv, dnou zen warnafi. 
En cm gavet uheloc'h egeto, o kavout 
he don e garrigell an aer da vezan 
skanvoe'h, c taolas u r sell w a r e 
lerc'h. Petra a welas ? e gnrrigell 
c'houllo, ha paotred air moto o lam
inât wnr o jav... hag en hen t ! Laeret 
o doa an tikedoù, ha bremafi e re
dent, tizh wnrno, etrezek Brest., War-
dro 3.000 follcnn-dikedoù bara," 3.000 
follenn-glg ha 3.000 follcnn druzoni 
a zo bet skrapet. Enklnsk a Ta an 
archerien... 

DILEZ. — Roet en deus an Ao. 
Yann-Vari lAr Floc'Ji e zllez a eil-vaer. 
Lakaet ez eus bet en e blns an Ao. 
' » Oriant, en a-raok kuzullcr an t i -
kér. 

BODADEG AN EMGLBV-MICHER. — 
D'ar sadorn diwezhan a viz flenver, 
d'an 29, e oa bodndeg c skol mr bao
tred gant Emglev-michcr al Labour-
Douar, e Gwipavaz. 

War-dro 19 e. 30 e komafisas a r 
vodadeg. An Ao. Kerbouc'h, eus an 
U.R.C.A., hng nn JAo. Uchard, sin-
dik Landcrne, a gomzas d 'ar gouerien 
eus an omglevioù-<micheir, eus nn dc-
ver o deus d'en cm unnnifi, ma 'fell 
dezho gwelout o micher difennet 
goude nr brezel, hng ivez diwnr-bcnn 
ar pezh a dlcc ober ar goucrladcd n 
on bet lnmmet o ziegczhioù diganto 
dre ret ar brezel. 

Rc nebeut a dud a on, siwazh, o 
selaou ar brezegerien, dnoust ma ne 
oant deut koulskoude du gomz nemet 
evit mad hor micher. 

Yann ar Chouan. 

LANDEDA 

EN-DRO D1AR C'HATEKIZ. — Wnr 
ez eus bet lavaret din gant UT peun-
tiegezh eus Lnndcdn, ne vez ket graet 
ar c'hatckiz e brezhoneg cr barrez-sc. 
Ur vcrc'h en deus an ozhac'h-sc hag 
hi o vont d 'ar skol gristen. Katekiz 
gallek eo n vez graet dezhi : hng he 
breudeur c skol Lnniliz a zesk kate
kiz brezhonek. Laouen e vije ar 
verc'hig-se da skoazellafi he breur 
bihan da zeskifi e gatekiz; n'eo ket 
evit lien ober, aval, rak ne onr ket 
katekiz brezhonek. Ao. Person Lan-
dedn e vije na fell je ket dczhnfi ober 
katekiz e yezh nr vro ? Koulskoude e 
lavar er gador-brezeg ez co ret mirout 
ar Brezhoneg. 

BABA! BARA! — Abaoe miz ' zo 
n'eus ket bet bara e Bertelame. Nag 
un diruez gweloiut a r vicherourion o 
vonct da labourât en Oriant gant 
avaloù-douar hepken en o fodoù. Nag 
un druez klevout ar vugnligoù o c'hou
lenn dignnt o mamm pnn, dco erru 
peder eur : « un tamm bara, m a m m ! » 

Setu perak, dimeurzh 25-vet a viz 
Genver, o deus 200 imaauez pe war-
dro en cm dolpet dirak an ti-ker o 
c'houlenn : « b a r a ! ba ra ! ». Aet int 
da glask an Ao. Evano, sckrctour an 
ti-kér hag e gaset betek an ti-post, 
hag nze e rnnkns pellgom* d'ar pre-
fcdti e Gwencd. 

Diouzh an tu 'rail ec'h eus bet gra-
taet bleud evit or repuldl gant 1s-
prefed Pondivi. D'an 2 a viz C'hwe
vrer e tlee ar bleud erruout. Ur miz 
hanter hep bara, evelkentl.. . 

ERtFIN, ERRU EO HON TRO! — 
Un dizenor ruz e oa evidomp: sofijit 
ne oa ket bet laeret dlganlunp c'hoazh 
an tikcdoù-boued ! Dimcrc'hcr 26 a 
viz Genver, erfln, t r i faotr, u r maskl 
war o dremm, o deus .lakaet an t raoù 
en urzh. .An aTchcrion o dous graet 
un dro-wenn. wnr o lerc'h. 

BREIZH-UHEL 

B R O - W E N E D 

BERTELAME 

UN EURED BRAV. — Wnr ur 
meurzh 18-vct n viz Genver ec'h eo 
bet lidet en iliz-pnrrez eured mnb 
Ar Bras, n Gêrncve, gnnt merc'h i.Vn 
Dorz, o chom er Resten. Wnr-dro tiri 
c 'hant den, n on bet pedet d 'ar eher-
vnd. 

Rac'h an dud ag ar vourc'h, cvel-
just , a oa o sellout, gant o daoulagad 
dispourbellet, ouzh an « amhculia-
deg » o vonct d 'an iliz. Un ugentnd. 
a goublndoù e oant, gwisket c g'.z 
Baod. Knerat arvest ! ya, merc'hed ng 
air c'hornnd n gar o gwiskamancoù, 
met, siwazh! n'eus nemet ur bitaodcd 
a zo pinvidik a-walc'h dn brenan 
unan. Goût a r i t , tudoù, pcgc.ncnt e 
koust evit ur vnouez ur gwbknmnnt 
mod Bnod'.' Pemzck mil lu r ! Dn In-
varout eo nen deo ket hiziv c'houzh 
e e'hcllo maouez ur skolner pc zl-
înczcll nn ti-ipost prenafi unnn» 

S A N T - B R I EG 
UN OFERENN EVIT AB VREZHO-

NEGERIEN. — Bez' o deus Bretoncd 
Snnt-Brieg an eurvad da c'hellout, bep 
miz, selaou un oferenn graet a-ratozh-
kaer evito e chapel Sant-WUherm. 
Trugarckaomp ar yaouankizoù o deus 
bet UT menoz dlspar-se hag a ra berzh 
c-touez an holl koulz ar beorien bug 
nr binvidien. 

E-pad nn oferenn c vez knnet kanti-
koù brezhonek gunt merc'hed yaouank 
Kelc'h Keltiek iPeniteur hng un dru-
gnr eo klevout nr gristenien o tiskn-
nafi wnr o-lcrc'h evel ma vefent 
c'honzh en o bro c'henidik. 

Renet c vez pep abadenn gant an 
Ao. chaiioni Brochcn, vikel-vrns hu 
bep gwech e vez gruct gnnt ur beleg 
ur brezegenn diwnr-bcnn Breizh hng 
he 'feiz. 

Goude nn oferenn c vez gwerzhet 
gant un dud ynounnk levrioù, kan-
tikoù, kelaouennoù, dreist-holl Arvor 
hag O Lo Lé. 

Hctomp ma teuio an oferenn-se dn 
vezan laret bep pemzck deiz hu 'beip 
sizhun, zoken; neuze e c'hellor lo-
varout cz eus e Sant-Bricg u r barrez 
vrezhonek. 

Lidet eo bet an oferenn diwczhafi 
d'an 13 n viz C'hwcvreir, da 9 eur e 
chnpcl Snnt-Gwilhenn. 

Sed a skriv du « Arvor » ur mestr-
skol genidik eus Urelzh-Izel. 

Repuet eus a Vrest. emaon bre-
m an damdost da Sant-Hrieq, ha va 
levenez vrasan eo din iliskenn bep 
miz betek chapel Sant-Gwilherm da 
glevout oferenn 9 eur, kanan kanti-
koù brezhonek, pedin e brezhoneg, ha 
dreisl-hall klevout ha prizian ur bre
zegenn c'hwek ha talvoudus war un 
dro. Meuleudi d'ar veleien galonek-
nel Ar c'han ivez a ya mat en dro : 
paolred ha merc'hed ar C'hek'h Kel
tiek a zo da vez<ui meule! ivez evil 
kaerder an ofisoù. () gopr o deus bel 
da Sut ar Houaned. pa oa leun-kouch 
ar chapel. » 

Gourc'hemennoù kalonek da vrezbo-
negerlen Sant-Bricg. 

K A SI T 
KELEIER HA KONTADENNOU 

DA « ARVOR » 

ne dint netra nemet gevier d'an dud sot d'o 

c'hredin. » 

« — Gevier ! gevier ! » a c'hrozmole Meri, « p'en 

deus unan gwelet, evelkent! » 

« — Ha petra ac'h eus gwelet, te? » 

« — War ar skalier hag a zo en tu dehou da 

di va zad, e bro-Dreger », a respontas Meri, « em 

eus gwelet kornandoned o tiviz. Daou e oant, 

unan rouz hag unan brizh-du. An hini brizh-du 

a oa gwer e zaoulagad. » 

« — Ha petra ' raent war ar skalier ?» ,, 

« — N'em eus ket o c'homprenet, e latin e 

komzent. » 

Dirollan a reas an holl da e'hoarzhin ouzh ar 

respont-se. 

« — Evit ar maouezed gwenn », eme ar Gonan 

ar gwareger, « dousennadoù anezho a anavezan 

em bro-me, en eskopti Gwened. Reoù lagenn C'hle-

nag, e-kichen Karanter, a dap krog en dud d'o 

lakaat da drein evel kornigelloù ha floup!... en 

dour. » 

« — N'em eus-me gwelet morse kornandoned 

pe vaouezed gwenn », a gendalc'has ur soudard 

ail, « met va 'eontr Renod a varvas gant ar spont 

o welout ur gannerez-noz. » 

C'hoarzhin glas a rae breman an dud. 

« — Hag ar gorriganed ! » a grias Meri, « piv 

n'en deus ket o gwelet, en noz, o tansal tro-dro 

d'ar c'hroazioù war al . lanneg? Ur wech edo va 

faeron Meri ar Poullgwenn o vazhata avaloù en e 

liorzh. D'ar sul e oa hag amzer fall a rae. Da eur 

ar gousperoù e teuas un denjentil e-barzlf al 

liorzh... dre belec'h? n'ouzon ket... hag en da 

lavarout d'am paeron : 

« — Gwell eo, neketa, va faotr, bazhata avaloù 

eget mont da vlejal ouzh al letrin ? » 

« — O ! ya' da, » a respontas va faeron hep 

sonjal da fall. 

Hag an denjentil, — ur c'horrigan e oa, — da 

gregin en ur walenn da vazhata an avaloù. 

« — Un aotrou mat eo heman ! » Sed a sonje 

va faeron. 

A-boezelladoù e kouezhe an avaloù. 

Pa voent kouzhet holl, ec'h stennas an denjentil 

c walenn davet va faeron, unan na oa ket gwidreùs-

bras, o ! nann. 

Kregifi a reas va faeron er walenn. 

Ma, ker gwir ha m'emafi Poullgwenn e-kichen 

Plouvalae, en tu ail d'ar Rans, e voe dibradet va 

faeron a-us d'an avalenned. Krog e oa an den

jentil e penn ail walenn hag e neue en aer evel ur 

pesk en dour. 

Petra' c'hoarvezas ? Sonj a z o n a s d'am paeron 

dibunan xxnAve ,-dizale e tiskrogas ar c'horrigan 

diouzh ar walenn en ur grial : « — Va leskin a 

rez ? » Na petra 'ta ! 

Dihunin a reas va faeron war vein Sant-Sulieg, 

ur gostezenn torret dezhan... » 

Tostaet o doa an holl da selaou ouzh an istor. 

« — Met Roudig an Aod ? » a c'houlennas 

Kêrvoz, hanter-spontet dija. 

Ur Matilin eo a respontas. 

« — Bloavezhioù 'zo n'en doa den he gwelet », 

emezan, «met, adal un deizioù bennak, e teu adarre 

dre aman, rak ar skudelladoù yod a vez kemeret 

bemdez war dreuzoù an tiez. » 

Ur Matilin o vezaiï komzct evel-se, e voe dista-

gellet diouzhtu teodoù ar peder goton. 

« — Gwir eo se ! » a c'harmjont o-feder war un 

dro. « Hag an holl lier goar : kement hini en em 

gav ganti, hag en e stad a bec'hed marvel, ne wel 

ket an heol o sevel antronoz vintin. » 

(Da genderc'hel.) 



A R V O R 

HOR CHONTADENN 

A N D I S T R O 
Peder eur. Trouz houarnaj an 

trcilh o serriii. Ar mevel, un eil-
rtiestr e rétred, n ra war é bouezig 
tro ar « hall », o renkan ar gado-
rioù-brec'h 1er, ar paniri paper, ar 
c'helaoueiinoù-bank strewet war 
an daol hir. 

An draf 'inarpr du a ya eus ur 
penn d'un ail da vurev ar bank. E 
kreiz, ar c'hased-arc'hant gweren-
net ha bevennet a gouevr. A bep lu, 
div daol vras karrezek goloet a 
baperoù hag a levrioù. 

Eurvezh gortozet ar sigaretenn. 
An tan a strak ouzh pep taol ha 
gant ar moged e tistag an teodoù. 

Jilbert ar gasedourezh, a zifret 
gant ur bern jestroù aner. Hejafi a 
ra he c'horf a Jbezh 'n ur follen-
nan ar bilhedoù. 'N un taol, ne 
c'hell ket padout, en ul lamm e 
tosta ouzh an dol gentan. 

« — Grit buan evit rein al lizheri 
d'ar sinadur. Aotre am eus bet gant 
ar rener da vont kuit abretoe'h. 
Dont a raio ivez d'an « aperitiv ». 

Gant lammoù pig, goustad safi-
set, daoubleget war bep taol, Jil
bert a gendalc'h : « — Grit buan!» 
Hag un taol pcll-gomzer da sachafi 
evezh kama.lnded ar c'hentafi solie-
radur : « — Grit buan ! » 

Strakan a ra ar skriverezed, ha 
senifi ar pellgomzerioù. Ar sifren-
noù a lamm taolet-distaolet : 

« — Gwerzit ugent Huanchaca 
pevar ugent ! Prenit div lodenn Ka-
nal Suez d'ar gwellan !... » 

Ha mouezh rok an eil-rener : 
« — Piv en deus paect ur chek 

evit Kervella 2343. dleour a bem-
zek mil lur ? » 

Aïou ! 
Jilbert a zispac'h. 
« — Gant ma vo a zoare pep tra ! 

Ha Jan, ken lentik, he zad, a zeuio. 
Ya ! gant e dog plat Uhelgoad, al 
las dindan ar gilpenn. Ma ! un den 
mat co. O ! Va gwalenn !... Lacr a 
Gerbrat ! pa sofijan... Ken brav ail, 
ha kant lur gwelloc'h marc'had e 
ti Jourdan !... P'emp, c'hwec'h, seizh 
kant mil... Seizh metrad tul, se a 
zo mat... Erwan a zeuio. ur goapaer, 
n'eus forzlh !.. Va ! da biv ?... Per-
rin marteze. pcmp c'hwcc'h kant... 
desket eo... pevar,, pemp... bache-
lour... gwellan tonnelier, e dad. Ur 
vicher vat. Arc'hant a zo, ha ken 
laouen !... Perrin netra, avat !... Ke
ment a vugale... » 

A hed ar straed, strolladoù dofi-
vik. Un hanter dousenn a re 
yaouank er penn a-raok, o komz 
uhel gant gerioù goullo, oe'h ober 
neuz da gaout plijadur hag o c'hoa-
paat. War-lerc'h, goustatoe'h, ar re 
goshoe'h, nec'het war va-le ganl o 
c'horfoù bepred war azez ha war 
bleg; o klask farsal ivez. Karout a 
rafent, aze, teurel evel ur gwiska-
mant labour skuizjh, an taoliougoù 
spilhoù pemdeziek, ar gwarizioù. 
an taoliougoù gwidre. Chom a ra ar 
seizh kozh. Goapcrezh adarre. 
Boued paour ha trenk, pa n'eus 
ken. Ha, gouslad, e pignont. 

An holl a c'hed dirak ar c'hafedi 
gant an diwezhadoù du-hont." Setu 
Perrin uhel he fenn, seder. Penn 
P'errin, eme unan, a vefe klok war 
stouf ur freskaer. Dres, seblantout 
a ra. zoiken o va-le er burev, t re-
e'hin an avel gant he zal uhel strizh. 
he fri eeun, he chik hir ha moan. 

« — Petra ' c r é d i t ? » 
« — Te, plac'hig ! » 
Er sal, un tammig kemmesk ha 

safar. Nijerezh hag hejerczh Jilbert 
a gleiz ha a zchou. Pep hini abaf 
un tamm en em gav ouzh taol; lie-
naj gwenn, gwer skedus, asiedoù 
« limoj » ha. bleunioù fresk dirak 
an dud a enor. 

Jilbert a c'hwez. Gant toinmdcr 
ar gwin e sav ar mouezhioù hag c 
krog.—- arabat koll amzer. — ar 
c'hanaoùe'hhoù. 

Evel boaz, hep kemm, hemaiï a 
ze-gas « Fourmaj an Aotrou Du
pont », hennezh « Bagcerion ar 
Marn », hennorit « Ar c'hlcieri-
g'où ». Souczhenn ebet. Strakaden-
noù. Ncuzioù lapuen. 

Ha setu : Jilbert a bed P'errin 
ha Perrin a sav. Pcrak Perrin ?... 
Ha P'errin a gan; un dra bennak 
a zo en taol-maiï. 

An hafiv ha, umr lerc'h. ar bloavezh 
[penn da benn 

A c'hell tremen 
Met. goal a ran ervat, dont a ri din 

[en dro 
En dro evit atao.(l) 

Petra ' zo ? Perrin ken balc'h 
ha yen bepred, gant ar mous-
cfioarzh 'lintr»s-;se evit lodig hep
ken, Perrin a ginnig, hegarat ke-
nan, prof an holl, al loaioù ar

c'hant, c'hoant JMberl , ha Perrin 
a bok skanv ha kalonek d'ur 
plac'h. 

Un dra bennak. Ha setu Erwan 
a sav. Dindan ar ohupenn, ar 
« pull-ovér » soudard melen-gell. 
En ivez a zo e « permision ». 
Lod, kirius, a c'houlenn . « — Piv 
eo ? » Gwellan araok an A. S. B. 
tonnelier eus ar c'hentan... ch... 
ch... « zoare... fentus... ch... sioul !.. 

An daoulagad du lemm a c'hoarzh 
a-drenv al lunedoù tev. Ruz eo e 
gribenn liv d'un den o vevaii war 
ar frankiz ha divoaziet d'an liez, 
ur banne porto ouzhpenn-se. 

Erwan a sell ouzh Perrin hag a 
gan. 

Deomp, kéneiled, an hent a zo kaerl... 

Hag adarre, skubet « Fourmaj 
an Aotrou Dupont » ha « Bagee-
rien ar Marn », e c'hwezh gallou-
dus, didrec'hus, un dra bennak, 
fresk ha kreiïv. Ar re stouvetafi a 
veiz un tammig. 

Paotr Kozh an Uhelgoad reut, 
dic'hoarzh ha tavedek, a sell ouzh 
an tropell. 

Ar rener, ur c'hreiztcizad laouen 
ha ront a zispleg hetoù fonnus ha 
stant. Madelezhioù ar bed a c'holo 

• ar plac'h nevez. Strakadeg, gour-
c'hemennoù. A ! Erfln échu an aba-
denn. 

E-touez druiliherezh ha d'ar red, 
e peg Jilbert e Perrin . 

« — Deus ! Setu kamalad Jafi. 
Setu aman Perrinaig ! » 

Sodenn. 
Perrin abafet a lavar n'oar 

petra, ha kuit. N'eman ket Lum.bc- 
zelleg e toull an nor. 

Ur miz e-kreiz ar vuhez ingal-
pounner. Ar brezel hep brezelerezh, 
hag en un taol, ar veuzadeg. Erwan 
a zo, evel e gamaladed, paket e 
toull i-fern Dukark ha prizoniet. 

Ur stalag bennak, ar vuhez 
enoeùs hag ankenius da gentan, ha 
seul vui, dre ma tremen an amzer. 
Ha sonj Perrin a zeu tost tôstoc'h, 
gant kek 'h aour an dianavezerezh 
en dro dezhi, a nebeudoù e c'hou
nit ar plac'h. 

Tamm ha tamm. An harlu, an 
dilabour ha piv 'oar petra ? Un 
deiz eta e rankas skrivan. Ur ger 
hepken, o c'houlenn ur respont dre 
vadelezh. Ur prizoniad ! Se ne vez 
nac'het. 

E spered Perrin e oa tro (la 
sikour ur paotr diaes e benn. E-
spered Erwan edo an huiïvrc o 
kemerout buhez gwirion. 

Hi a skrivas, evel ma soiïje, evel 
ma veve, didro, eeun, taer ha dible-
gus ha kuzh war un dro. He sonj 
war ar brezel, al labour, an tie-
gezh, he levrioù karet, ar vuhez. 

Erwan a souezhe. Gwir eo n'oa 
ket ar vuhez ur c'hoari mcll-droad 
burzhudus. Traoù ail, ur bern. Evel 
un den a wel eus gorre ar Menez 
al lusenn o tec'hout diwar ar 
blaenenn hag o tizolein ur vro 
clivent : 

« — Va mezevellan a rit », a 
eilgerie. 

Hogen se a oa P'errin a bezh. 
Houman a neclie : 

s — N'eo ket eeun, perak klask 
atav pcmp Iroad d 'ar maoul. Pezh 
à zo ariat d'in, a zo luziet evitan. » 

Hag e spontas ar paotr. Tra ma 
greske ar garantez ennan, — al 
luc'hskeudcnn-se er godell a veze 
sellel otiti ugent gwech foemdez, — 
e santé pegen pell edont ah eil 
diouzh egile. Bez' e ouie ivez en 
doa kavet an nor vurzhudus ' war 
al liorzh kuzh ankounac'hael. 

Marteze gant an amzer... 
Nedeleg a zeuas. Erwan a bedas 

e dud da gas eus c berzh ur walenn 
a bromesa da Ber r in . Evitan, se 
' oa ur seurt liani.m gwall vresk, 
hogen ul liamniig. Hi a sebezas, 
hogen, nac'h ? N'he doa gwelet 
nemet ur c'hamalad. Nac'h '? ober 
poan d'unan doaniet. Ba ! Gwelet e 
vije diwezhatoc'h. Ha neuze, gwir 
abeg ebet, perak klask mont a encb 
an dour. 

i 
»« 

« — Eurusan den ! » 
« — Peur e c'helli loc'han ? » 

•Bodet en dro d'e wele, cmaint o 
tiveran gant an dour. 

« — Talvezet en devo da splu-
jadenn er stêr skornet, evelato. Ma 
karfe 'bugale ar c'homandant mont 
da c'hoari lamm-en-dour bep an 
amzer 1 » 

« — N'eus nemedout o ragachan 
alamancg ! » 

« — Korc'het hon skouadrenn 
vell droad, da sutal ! V 

Paotr Landeda a zihunas; atav e 
veze moredet. 

« — Ha va lizhiri '? penaos e 
rin ? » 

« — Hep ! selaoù ! mont a ri da 
Gêrber hag c lavari d'ar re gozh... » 

Saik ar Floc'h a zeuas lost, ha 
goustad. 

« — Eurus on evidont, keuz am 
eus, avat. Breman e c'heMan lava
rout, hepdout e vefen aet er richer. 
Va nerzh am eus kavet ennout, hag 
ar c'hoant -bevan daoust da bep 
tra, hag al levenez bevan bre-
maiï. » 

Erwan a selaou, e galon o tige-
rifï frank. Mont !... Ar vuhez ! 

Hag ar re-man? Merzoul a ra en 
un taol ar perzh kemeret ganto. 

« — Nerzh am eus kavet en
nout » ; hag eii, bez' c oar, e nerzh 
a zo du-hont ; an heklev o tasse-
niii aman. 

« — Nann; pep hini evitan e-
unan, karout an dra dreist a zo 
e pep hini, daoust da bep tra. » 

Ha spontan a ra. « Perinaig, ket 
c'hoazh ! N'on ket prest, ket prest 
awalc'h. Ret din stourm c'hoazh lia 
bezan an den nevez. » 

« —• Komandant, va digarezit ! 
Mar deo posupl, kasit .lob ar 
c'here em lec'h. Koshoc'h eo, ha 
gwreg ha bugale dezhan, hag emafi 
o koll e benn. Me a c'hell gedal 
un dro ail. » 

Hag e tistroas ar paotr en e 
gloerdi a garantez, tostaet, a grede, 
un taol muioe'h eget ganl daou 
c'hant ger tener. 

BARBA IVINEK. 

( 1 ) Troidigczh Kanenn Solveig, gant 
Kerlann. 

Ul lur gig-kristen, mar plij I 

AN DEBRIN TUD ADARRE 
Diaes e vefe lavarout e oa lipous-

lipous pennadoù. Arzel Even war 
« an debrin-tud •> embannet war 
Arvor a ulverennoù an nav hng nr 
e'hwezek a viz genver. Leun n gente-
lioù e oant, aval. . 

A holl-viskoazh ez eus bet kavet 
tud lia^ a rae stad eus kig rostet 
o enebourlen pe o zadoù kozh, hn ne 
oa ket he,pred, evel m'hen merk s>j)lnnn 
an Ao. Even, dre lipouserezh :pe gn-
soni e raent. 

Setu aman un dancvcllig n zo bet 
dcigaset di'iwp gant tad an Istor, nr 
Grcslad Heirodotcz, a veve pemp kant 

AR PEROKED 
Jakez n oa o trein hng o tistrein 

en e spered pezh n c'heller profan 
d'ur plac'h yaouank ondet mnt a 
hanter-kant vloaz. Hiziv end-eeun e 
oa gouel e dintin Mari, hn hiken n'en 
doa ankounac'haet mont d'he gwelout 
en deiz-se, gant un drnig bennak, Ka
rout n rae knlz ni loened, tlntin M'nri, 
hogen liez' lie don kl, kazh hn sernn. 
A-daol-trumm e knvns... Ur iperoked 
a rnfe kalz plijadur dezhi hep mar 
eliet ! Hag en diouzhtu dn brennn nr 
peroked gant un- gaoued livet kaer. 
FnrO, e teuns da seniiï e ti e voereb. 
Hn piv n voe sobezet hn laouen? ? 
Ar vocreb, sur! Aibnoe keit nll n on, 
e 'c'hoantne kaout al labo,us rouez-se. 

" — Chc! te ' zo ur ipaotr eus nr 
c'hentan, avat! Sell! Chom ganin dn 
zebrin. » 

Kvelj'iist ne nac'has ket Jakez. Tln
tin a ouie ober kaoter eus un dibab, 
zoken en anizeirioù n zieiicz. 

Chom a rens etn gant ur peroked, 
endra ma voe an dintin oe'-h noznn 
merenn. Gortoz, n sonjus Jakez, 'ma 
vo desket dit oher gant du deod. 

" — Lavar demat da dintin, pero
ked va c'halon! Lavar demut dn din
tin! « 

Al tabous u selle outnû hn ne la
vare grik. 

" Lavar demat da dintin 1 » a rnc 
Jakez en ur strilhan ar gaoued. 

u — Laosk ni lnbous pnour-se tran-
kilh, » n lnvnrns nr vocreb; deut dn 
welout petra a rae ur seurt cholori, 

Hi act kuit, Jakez, .pennek, n grogas 
en-dro gant e gcntel. 

•c — Lavar demat dn dintin! » 
Siwazh! mut, nnil e chôme ni ln

bous. 
« Lavar demut da dintin l Lavar 

demat lia dintin, pe me az kirougol » 
a lavaras Jakez droug ennan. 

Hogen ne oa netra d'ober, hn setu 
Jakez nec'het liras gant e heroked mut. 

Goude merenn tlntin Mûri n zis-
kennns ar peroked e kraoù ar yer dn 
c'hortoz m'he dije kempennet ur vazh 
évitai!. Ahnrdncz-noz, pn yeus da scir-
rin dor ar c'hraou, petra ' welas! Hc 
deir yar. astennet wnr ni leur, mnrv 
mik. Mnntret, c yeas tre el log. En 
nr c'horn, war ar c'hllhog, nr peroked 
a grias souden: 

— Lavar demat da dintin) Lavar 
demat da dintin, ,pe me az kirougol » 

Ar C'henvroad a sin e lizherioù 

hag e bennadoù « K. D. G. » a zo 

pedet da rein e anv hag e chom

lec'h da verour ar gazetenn. 

,-tr Merour : Gw. BERTHOU 
T l - M O U L B l l E Z H KllF.IZ R O A Z H O N 
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Vloaz a-raok Hor Snlver hug en doa 
hnlcct dre nn holl vroioù anavezet 
d'ar mure : 

« Ar roue Darius a c'halvas un deiz 
davetan tud a ouenn c'hresiat hag a 
oa dindan o veli, hag a c'howlennas 
diganlo evit pegement ec'h asantfent 
debrin korfoii marv o zadoà : respont 
a reas an holl gwitibunan n'her ra
fent hiken, ha pa ve kinniget dezho 
ur sac'had «rc'hanl. Geroel a reas 
neuze ar roue tud a Vro-Indez, Ka-
latiz o anv, hag a vez boas da zebrin 
o zud. Goulenn a reas ganto dirak 
ar C'hresianed, a veze troet dezho 
gant ur jubennaur kement tra a oa 
lavaret, evit pe briz u c'hellfent ober 
o menoz leskin o zadoh goude o 
marv, evel ma rae ar C'hresianed. An 
lndcziz, droug enno, a c'harmas hag 
a bedas ur roue da vhotn hep rannan 
komzoù ken kasaus, » 

Ha setu nr gentel n demi Herodo-
tez : 

« Hag a zalc'h he deus ar c'hiz war 
an dudl... Mal mar befe goutennet 
ouzh unan bennak Lnere a zo ar re 
wallon", e-touez lezennoù ha gizioii an 
holl bobloh, n'eus mar ebet e respont-
fe, gmide bcza prederiet, eo re e vro 
c'hentdtk : rak n'eu<s den, nemet e ve 
diskiant pe gounnaret-mik, a rafe fae 
war c'hizioù e vro. » 

Arabat dlmip etn, tud seven ma 'z 
omp, en cm c'houlenn hn gwell eo 
diskenn hon t-ed marv da gousket en 
douar, e,get o debrlS, evit o lakaat dn 
advcvnn, eniiomp hng lion lnkant da 
badout drezo. 

Arabut eo! Hogen, nrnok hnrn re 
c'hnrv nr bnour-knezli tud ouez eus 
OUcnnin, e vefe mat dimp-ni, Kris-
tenien, prcdcrlan, n-zcvrl war air gom-
zoù kuflv ha kevrinus a znsson alies 
en hor c'halonoù : « Ur ma-gadur co 
vn c'hig e gwirionez, hng un cvnj eo 
vn gwnd... Mur ne zebrlt ket korf 
Mub nn Den hn no ©vit ket c wnd, 
ne vo ket n Vuhez ennoe'h... m 

Bnrr nr garantez eo en em rcifi, 
korf hng cne, d'e vignoned. Un Doue 
he.pken, avnt, u on gouest dn heurgns 
dn benn en un donre dereat hunvre 
knrcdiged pel> nuiizervczli. 

Rak ipotra 'ta a c'honrveze gnnt Kn-
lntiz Hcrodotez, tud vrcsk, evel mn 
'z omip ni holl? Selnouonip c'hoazh, nn 
lstorour kozh, ha sklner e vo nr gnoz : 

« l'a gouez klaiïv unan anezho, mar 
deo ur qwaz, e vez lazhet diouzhtu 
gant e gèrent tostan hag e gineiled, 
war zigarez c kastizfe gant an der-
zhienn ha ne vefe ken e gig ken 
saourus. Kaer en deus ar paour kaezh 
dinac'han eo klanv, e vez troe'het e 
c'houzoug outafi didruez ha chervad a 
ra ar re ail gant e gig. Mar deo ur 
wreg, kemcnd-alt a vez graet dezhi 
gant ar maouezed an tostan dezhi dre 
ar gwad. Lazhafi a reont ivez an dud 
deut unir an oad, hag o debrin. Roucz-
kenafi eo avat ar re-maii, evel ma 
c'heller kredifi. » 

P E B LAURENT. 

Piv a lakaas 
ar c'horf marv, 

e koufr 
ar c'iKirr - tan ? 

evit hen gouzout lennlt... 

EN UR 
RAMBREAL 

romant nevez 
Y. - V . K E R W E R C ' H E Z 

Lavaret lion eus er mizioù di
wczhan penaos e oa bet dieubel 
Breizh dindan Ncvenoe, gant bre-
zelioù, renerezh-stad ha dreit-holl 
astennidigezh gouenn ar Vrézho-
ned e Reter Bro-Wened. Goude 
marv ar roue e Bro-C'haM e tis
troas da vat Erispoe da Vreizh 
gant e soudarded, ha, t âge t* gant 
Charlez ar Moal, e vresas hemafi 
ur wech c'hoazti e Juvardeil, c-
kiclien Angers, d'an 22 a viz eost 
851. Tec'hout a reas ar Franked 
dirazan, « evel boaz », evel ma 
lavar un danevellour frank e-
unan. Roue Bro-C'hall a sinas 
neuze en Angers un emglev gant 
an trec'hour. Erispoe a oa anza-
vet gantan da roue — chom a rae 
e waz koulskoude... war ar paper 
— ha broioù Roazhon, Naoned ha 
Raez, aloubel gant Ncvenoe hag ;ir 
c'hont frank Lamberzh, a voe sta
get end-eeun ouzh Breizh. Ne oa 
ket komz en emglev eus Lamberzh, 
a voe lazhet en 852, o lezel c spe
red e genvroiz envor un treitour. 
Talvoudus-kenan, da nebeutan, e 
oa bet c c'hoant-galloud evidomp-
ni. Goude-se e c'hellas Erispoe 
kemer .'gant, lorc^h an anv a 
« Roue Breizh penn-da-benn » ha 
zoken « betek stêr ar Vezvenn ». 

Ar c'hwcc'h vloaz a dremenas 
être emiglev Angers ha marv Eris
poe, a voe un ehan e-kreiz stourm 
ar Franked hag ar Vrezhoned. 
Dic'thoantet e oa da gentan ar re-

ASTENNIDIGEZH VREIZH 
GOUDE NEVENOE 

gant Pool AR FLOC'H 

mafi evit ur mare gant ar pezh o 
doa gounezet; ha dreist-holl e leue 
liesoe'h breman pagahed an Han-
lernoz — an Normaned — da 
zi'lestran war aodoù Breizh, o 
frcuzhan hag o tismantran aber al 
Locr hag ar broioù tro-war-dro. 
Losket eo Naoned meur a wech 
ganto. Soudarded Erispoe d die 
chom enta e Breizh evit difenn ar 
vro diouzh an enebourion griz-se. 
Politi'kerezh Erispoe e-unan a zo 
ivez a-bduez bras evit disklêrian an 
ehan-brezel : fcllout a rae dezhan 
mirout ar peoc'h gant Bro-C'hall, 
evit star ta al emiglev Angers. Evel-
se e voe lakaet en-dro ar Frank 
Alctardus, bet kaset kuit gant Ncve
noe, war gador-eskob Naoned; an-
zav a ra Erispoe, en ur • skrid, 
« brasier e bec'hcd'où ha re e dad 
Ncvenoe ». En abeg da se e voc 
barnet gwello'c'h gant ar Franked 
hon eil roue eget an hini kentafi; 
edo zoken Charlez ar Moal e soîïj 
euredin e vàb Loeiz gant merc'h 
roue Breizh. Ne voe ket graet an 

eured-se avat, rak lazhet e voe 
Erispoe, e miz du 857. ganl e gen-
derv Salaun. 

Hennezh en doa graet e vuntr 
dre ypul-sevcl monrval. luven ivez 
dre enebiezh ouzh nr Franked. 
Raktal e kasas Charlez ar Moal un 
arme da Vreizh, met ne stourmas 
ket; er bloavezhioù da heul avat, 
Salaun an hini a gendalc'has gant 
brezelioù brôadel ar Vrezihoned, 
oe'h en em unaniiï gant holl ene
bourion ar Franked, kristen pc 
digristen, hng oe'h ober e vad eus 
dizurzhioù ar vro nesafi. A-gevret 
da gentan gant aotrounez,vras Bro-
C'hall — en o zouez Roperzh nr 
C'hrefiv, tad-kozh ar Gapesianed, 
— ha gant an Alamaned e reas ar 
brezel da Charlez ar Moal; hemafi 
evit cc'huiiï en devoe un cmwel 
gantan c 863 e mnnnti En'trammes, 
war ar Vezvenn. Ar vro betek An
gers a voc rôet eno da Salaun, 
nemet e oa dalc'het dindan gwazo-
niezh ar Frank. Ne badas ket pell 
an emglev avat; hag evit gounlt 

muioe'h c'hoazh en cm govredns 
Salaun gant Skandinaviz, ha gwas-
tafi a-gevret ganto Le Mans .en 865. 
Ar veleion evel jusl a -savas o 
mouezh n-enep ar c'hevred'adtir-se; 
an eskibion bodet e Soissons a 
gasas ul lizher d'ar Pab, o lavarout 
e oa nr Vrezhoned « Bnrbared » 
kriz ha gouez, o d.on freuz'het hn 
gwasket « Iliz Neuslria », ha gwa-
s'hoe'h c'hoazh, nnc'hcl iiaeafi nr-
c'hant d'o Ao. Charlez. Ar c'hom-
zoù-se nev i r jon t ket ouzh ar Vre
zhoned, unancl gant ar bagnned 
norman, a waslaiï adarre Kornmg 
Bro-C'hall ; ne c'hellas ket Roperzh 
ar C'hrefiv e-unan dcnc'hcl ' penn 
oulo, ha lazlicl e voe en emgann 
Brissarthe. Ret e voe da Charlez 
ar Moal, sponlet gant trec'h e 
enebourion, ober ar peoc'h gant 
Salaun. D'ar c'hentnfi a viz eost 
867, e Com/piègne. e voe roet evit e 
vestr da Bnscwelon. knnnnd Breizh. 
kontelezhioù Avranehcs hn Coutan-
ces; hn dieub-kaer e oa bremnrt ar 
Vrezhoned e-kenver ar Franked 
war dachenn an truaj. Gai lotit a 
rens breman ar roue lakaat skrivafi 
wr an dielloù : « Salaun, d re 
c'hras Doue priifs Breizh a-bezh 
hag un darn vras eus Bro-C'hall. » 
A d a l a r c'houlz-sc eo échu gant 
hrczelioù-aloubin ar Vrezhoned, 
mistri en o bro hn war ar mar
c'had e Kornog Bro-C'hall. 

(Da genderc'hel.) 

i 
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Koumanant-bloaz : 8 0 lur — 
SKRIVEREZH HA MEREREZH 

G. BERTHOU, 7 2 , S tr . Oberthiir, 
Roazhon (K.R.P. 492-98, 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 REALAD timbroù pep 
gwech ma fell deoc'h' kemman 
ho chomlec'h. 

Yaouankizon ! 
war hon 3 e pajenn 

ez eus "sport 
evidoe'h 

TROET DIWAR AR GALLEG. . . 
P i v a z o a - d u ? H a p i v a - e n e p ? 

Fall-tre • vefe, d'am meno, 
ober troidigezhioù diwar ar gal
leg. Dija omp re déchet war ar 
yezh estren. Trein oberoù gallek 
e brezhoneg a vefe, n'eus forzh 
penaos, kemer perzh er spered 
gall, hag en, re stag ouzomp, 
siwazh I Bepred e vo spered 
gaH en un oberenn e galleg, zo
ken skrivet gant ur Breton. Ret 
eo deomp en em zispartian 
muioc'h-mui diouzh ar spered-se. 

Nemet un dlgarez : oberoù 
klasel a c'hellfe beza troet, re 
Chateaubriand da skouer, evit 
studiadennoù ar re yaouank pe 
re ail. Diwar ar galleg, ya I mar
teze , evit oberoù ' zo , met diwar 
ar yezhoù ail dreist-holl. Daou 
abeg hon eus evit hen ober. Da 
gentan, hor pellaat ar muian ar 
gwellafi diouzh ar spered gall. Da 

A N A M Z E R 
O T R E M E N 

• E Rusia, eo bet dilezet gant an 
Alamaned, kir Staraia-Roussa, cr su 
da lenn Ilmen, ha neuze kêr Louga. 
A-hend-all, ne ehan tamm ebet ar 
c'hrogadoù-. a-hed an talbenn. 

•*• Strishaat a ra utao an dachenn 
gounezet un amzer a voe gant an 
Amerikaned en-dro da borzhioù An-
zio ha Xettuno, en Itali. 

• Taeroc'h-taeran ez a war-raok 
brezel ar c'hirrinij. En Itali, eo bet 
bombezet gant an Amerikaned. Roma, 
CastetgandoIJo. domani ar Pab. ha 
distrujet-krenn kouent brudet ar 
Menez Cassino. 

-*• En Alamagn, Leipzig bombezet, 
83 karr-nij amerikat diskaret. E bro-
Saoz, Londrez bombezet ha tangwal-
let un darn vras anezhi. 

c'houde, hol lakaat da anavezout 
pennoberoù gant skrivagnerien 
estren brudet, hep tremen dre 
ar galleg evel m'eo bet graet 
peurliesan betek bremafi. Pebezh 
dudi evldomp-nl, Bretoned, pa ne 
c'hellomp ket lenn un oberenn er 
yezh m'eo bet skrivet, ma c'hel
lomp he lenn en hor yezh deomp-
ni hep tremen dre un trede 
yezh, ar pezh a zistumm ken 
alies an danvez kentan anezhi ! 

Hag en amzer da zont, evit hor 
skolioù, hor bo kement a ezhomm 
«us an troidlgezhioù-se, da le-
danaat sevenadurezh ha spered 
hor bugale I 

Gwashoc'h c'hoazh e vefe trein 
e brezhoneg oberoù skrivet e 
galleg gant skrivagnerien hag a 
oar brezhoneg. Arabat hen ober ! 
Ma n'o deus ket, ar r e - s e , hag i 
brezonegerien a-vihanik skrivet 
en o yezh c'henidik, ne dalv ket 
ar boan dispign paper hag amzer 
ganto. Ha neuze, n'hon eus ket 
desket brezhoneg evit adlenn an 
traoù desket er skolioù gall. 

V. DE BELLAINO, 
Gwengamp. 

Setu pezh a sonjan diwar-benn 
nn « troidigezhioù » : 

1. — Ne gav ket din e vije mat 
ober troidigezhioù diwar ar gal
leg. Re a levezon en deus dija 
ar spered gall war ar Vretoned. 

Met mat e vefe ober troidi
gezhioù diwar ar yezhoù ail, 
dreist-holl (hep komz eus ar 
yezhoù keltiek ai l ) , diwar an 
Alamaneg, ar Saozneg (lennegezh 
bro-Saoz ha bro-Amerika), hag 
ar Spagnoleg. Lennegezh ar Spa-
gnoled he deus taolet oberoù 
dreist ha nerzhus. 

2 . — Nann, avat I 

V. BLEIZ, Bourdel. 

Al labour er gêr 
g a n t K E R V E R Z I O U 

Klemm a reer war an dud 
yaouank o vont kuit d'ar c'hêrioù 
bras, o tilezel douar o zad où. 
Ac'hanta, kalz muioe'h a zo da 
glemm war vibien ar vicherourien 
a zilez micher o zud evit mont da 
vevafi e kêr. N'eus ket ker pell-sc 
c'hoazh, pa oa efed lezenn an 
40 eurvezh labour sizhuniek en e 
varr, ha dreist-holl pa clhoulennas 
an Hentoù-Houarn ur bern impli-
jidi nevez, c voe ur vezh ruz gwe
lout tud yaouank ar bourc'hioù 
bihan hag ar maezioù o tec'hout 
etrezek ifern ar c'hêrioù milliget. 
Ken e voe ret, e rannvroioù ' zo 
eus Traon Bro-Chall, ober 20 pe 
30 kilometr evit kaout ur marichal 
da houarnan ho kezeg! 

Mar doa an dilczadeg kalz 
bihanocTi e Breizh, e oa anat 
koulskoude : e-lec'h ma ne c'hell 
ken ar micherour bevafi reizh 
diwar e labour, e klask kuitaat ar 
vro da gaout fred ha gopr e lec'h 
ail en uzinoù... Be alies c oa. hag 
ez eus c'hoazh, ur c'hemm re vras 
être goproù ar vicherourien diwar 
ar maez ha re iabourerien gèr, ha 
pa ne ve anezho nemet darbare-
rien peuz divicher. 

Nevez voulet 

K O R F a n DEN 
gant P. DENEZ 
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Penaos mirout en hor plouezioù 
ar vicherourien a zo ken talvoudus 
d'al labour-douar, ma ne c'houne-
zont ket o zamm kreun ? Goût ' ou
zon, kudennoù a zo da ziskoulman 
diouzh tu an ene : lakaat ar re 
yaouank diwar ar maez da gaout 
lorcli adarre gant o micher, pour-
Chas e pep kêriadenn peadra da 
ziduellin yac'h hag onest ar re 
gozh hag ar re yacuank, lakaat da 
vleuniafi adarre er c'halonoù ka
rantez ouzh an tiegezh, ouzh ar 
vuhez sioul, ouzh ar vro c'henidik. 

N'eo ket din, avat, da studian 
aman ar seurt kudennoù. Ni, mi-
cherourien, a fell dimp pourchas 
d'hor c'henvreudeur ar pezh a zo 
ret evit bezafi mestr war hor mi
cherioù, peadra da vevan diwar 
hor micherioù, peadra da lakaat 
hol labour da vezan plijusocli ha 
fonnusoe'h war un dro. Traoù ma
tériel eta. 

Pennan traoù d'ober evit se eo 
krouifï em'glevioù-anicher start être 
an artizaned, hag être artizaned 
ha kouerien; sevel emglevioù ken-
brenafi. evit prenafi asnmbles ar 
pezh a goustfc rc ger da vezafi pre
net a-nebeudoù; klask kaout evit 
an holl dud a vieher, mistri pe 
eTiopridi, an asuraiïsoù ret e 
doare pe zoare, dre breuriezhoù-
kenober (kooperativoù) dreist-holl; 
lakaat kas ar red clektrik e pep 
lec'h; kaout mekanikoù gwelloc'h 
evit ur priz dereat ha kamit gwir 
d'ober ganto hep paeafi rc a 
dailhoù. - - sed aze un nebeut 
poentoù a cTicllknp studian di
wezhatoc'h. 

(Kendalc'h p. 2) 

Ya I mat e vefe i*«.'fl oberoù 
estren e brezhoneg, .token re an 
dud a ouie ar brékhoneg. N'o 
deus ket skrivet an dud-se e bre
zhoneg ?... Ne oa ket ar c'hiz en 
o amzer, hag, a-dra-sur, e karent 
o yezh. Mar bevfe bremafi Anatol 
Ar Bras, sur e savje e oberoù e 
brezhoneg I 

A. LE MERCIER, Plounez. 

AR C'HERC'H 
gant AR C'HOUER KOZH 

Breizh a zo bro ar c'hezeg, hag 
e oa ivez bro ar c 'hercli, boued 
dispar evito. Nebeutoc'h a zo 
bremafi, ha n'eo ket un dra vat. 
Lod a lavar n'heller ket ken dont 
da vad gant ar c'herc'h. Kement-se 
a c'hell bezan; ret eo anzav koul
skoude e oa fall ar priz, ur penna
dig ' zo, dreist-holl abalamour d'ar 
riz a zeue eus an Azi a-vagadoù, 
hag en doa lakaet da gouezhan priz 
an edoù a bep seurt; hn pa oa dal-

UNAN EUS PORZHIOU PAOTRED AR SARDIN 
SANT-WENOLE-PENN-MARC'H 

Un danevell-bea'i, a b///o d'an holl l 

Klemm a reer, ha n'eo ket atav 
hep abeg, ne vez dalc'het mui kont 
a-walc'h gant ar skrivagnerien a-
vremafi, eus an dud vunut ha pas 
re zesket, eus ar bobl, evel ma lavar 
egile, — dalc'hmat e skrivan « an 
dud », evel du-mafi ! — Abaoe ur 
viken, n'oa ket bet embannet le
vrioù brezhonek ha kelaouennoù 
evel abaoe ar brezel ail. Ha war 
wellaat e kendalc'h an traoù da 
vont gant hor yezh skrivet, en des-
pet d'ar skoilhoù lakaet d'ar vou-
lerien gant darvoudoù ar brezel-
man. 

En o butun — n'eo nemet evit 
kaozeal ! — en o butun eman ar 
skrivagnerien, rak goulenn a zo d'o 
levrioù, ur blijadur. N'am eus ket 
lavaret avat, gant an dud vunut, ar 
re a oar lenn war ur grampouc-
zhenn. Setu pellik ' zo e chom ar 
rc-se gant o naon, dre ma ne skriv 
mui ar skrivagnerien nemet war an 
ton bras pe war sujedoù re ziaes 
evit Yann Seitek ha Job an tro-
cTier-buzhug. 

Aet eo da hesfc gouenn Yvon 
Crocq, paotr ar <t Marvailhoù 
Kcrne »; Loeiz Ar Floclh kozh, ar 
rimadcller na skuizhas biskonzh ; 
Klaoda Ar Prat, ker flour e yezh. 
Tavet eo Dir-na-Dor, tad « Pipi 
Gonto »; tavet eo pe aet da anaon 
meur a gonter ail a lakae dudi e 
kalon o c'henvroiz. Sachet c oa bet 
an holl baper, an holl bodndoù liv 
gant ar Vretoned desket, ha ne 
skrive mui ar re-mafi nemet evit 
tud kêr, ar vourc'hizien... Ya ! di-
garez a oa da glemm. 

Hogen, setu o sevel a-douez an 
dud a-zu-mafi ur c'honter eus ar 

ouenn gozh... gant un dra bennak a 
wclloc'h zoken. Hor c'honterien, 
mioherourien ampart lod anezho 
war ar skrivan, evel Grocq pe Zir-
na-Dor, n'o deus ket nemeur livet 
ar vuhez pemdeziek wirion. Sevel 
a raent o danevelloù diwar o fal-
tazi, pa ne adstumment ket mar
vailhoù Gwracli Kozh. 

(Kendalc'h paj. 2) 

c'het gant ar gwirioù priz ar gwi
nizh hepken, e kouezbé ar re ail 
evit brasan droug an douar. Gwe
chall e veze hadet kalz kerc 'h gris 
eus ar seurt anvet kerc'h gris 
Breizh; an hini gwellafi eo sur, mat 
ha fonnus war un dro, hag a r 
surafi pa vez hadet a'bred, da lava
rout eo, kerkent ha miz here. Deut 
eo ar c'hiz da c'hounit kalz kerc'h 
tri miz; setu ar gouenn où a gaver 
ar muian : kerc'h Riigavo gwenn ; 
kerc'h melen anvet Glav Aour; ha 
kerc 'h du, dreist-holl an hini an
vet « hybride inversable »; evit 
gwir, ez eus bet kerc'h du a bep 
amzer e Breizh, gwechall ne oa 
nemetan evel kerc 'h hanv. Kerc'h 
mat eo an holl ouennoù tri miz-
mafi; ha koulskoude, n'int ket ken 
sur hag an hini goanv, ar pezh a 
zo abeg, marteze, d'ar c'hlemmoù 
a glever alies bremafi war ar 
c'herc'h. Evel ma lavare ar re gozh, 
ar c'hercTioù a ro ar muiafi hag 
ar pounnerafi greun, a zo ar re 
hadet abred; ha me a gav din • • 
rankfcd kenderc'hel da c'hounit 
kerc'h griz ar vro hadet ar c 'hen-
tan ar gwellafi. N'eo ket ken kozh 
ar ouenn-man ha ma kredfec'h : 
souezhet on bet n'eus ket pell s 
lenn en ul levr kozh penaos, kant 
vloaz ' zo, ne veze hadet e departa
mant Penn-ar-Bed, koulz lavaret, 
nemet kerc'h gwenn; hogen ur 
ouenn goanv a oa ivez, a veze la
kaet da vare kala-goafiv evel ar 
gwinizh hag ar segal. Evit bremafi, 
greomp gant kerc 'h griz, an hini 
muian anavezet hn brudet. N'eo 
ket flgus ar c 'herc'h war an douar; 
dont a ra c n'eus forzh pehini ; 
koulskoude ec'h en em blij gwel
loc'h en un dounr un tammig krefiv 
eget ne ra en un douar re skafiv. 
Rein a ra eost fonnus en douaroù 
fresk ha taouarcTick, ha dont a ra 
mat ivez war velchon pe war di-
rienn torret gant ul labour hepken. 
Ouzhpenn-se eo mat hadafi kerc'h 
ha lakaat melChon e-touez, e s 
nevez-amzer, evit chom goude. A-
hend-all e teu mat ar c 'herc 'h 
goude ar gwinizh, ha peurliesan e 
vez dereat ober er c'hiz-se evit 
doare-stuzian an tiegezh. 

(Kendalc'h p. 2) 

Nevez emfaannef 

Y.-F. KABA 

TREMA AN HEOL 
0 SEVEL 

Pris > as lur 

Sirlisi Irtlzh, 35, rut Traverse, BREST 

Ur Brezhoneg nevez : 
ar « Roazhoneg» 

l ' r souezh vras co atav evit u r 
TJrclzh-Izelnd o tcgouezhout e Roa-
zhon, klevout kement a dud o komz 
brezhoneg. Klevout a ra re gozh h a 
dreist-holl re yaouank, o yiourmon 
war ar straedoù, er c'hafedloù, en o 
bodadegoù, en. o labour, a ipep lec'h, 
oe'h ober atav gant ar brezhoneg, 
d'ar sul koulz ha war a r pcmdcz 
o komz, o lenn, o skrlvafi, o kanafi 
brezhoneg. Frealzus eo evitan gouzout 
e vez kentellct aman ivez o yezh 
vroadel e meur a zoare hag c meur 
a lec'h, bep sizhun. 

Pouczusoi-'h e kav c'hoazh marteze, 
o vez graet gant nr brezhoneg dn 
venvog-kentoliafi cr skol uhel Bmll-
Brnod. Flzlafis n zcu ennan neuze, 
pa glev mouezh 'Roazhon-Breizh o t i -
bunafi bemdez koulz lavarout kelcier, 
prezegennoù, studiadennoù, kentelioù 
o brezhoneg. Ha selnouct c vez hor 
skinvn broadel gnnt ur bern tud aman 
(ira ma chom diglevus <pcurllcsafl c 
Hrcizh-Izel !). 

IDistrein a rn hon den. d 'ar ger, 
lorc'h cnnnû o wclout hor " paour 
kacz trefoedach » (hervez ar C'hal-
lnouod), tonke; d'nr marv abaoe pell 
' zo (hervezo atnv) o tont da vezafi 
mulno'h-mul bemdez yezh an darcim-
predoù boulin evit ur nuimimnd brav 
a Vrezhoned cmsklnntck. 

Met un drn ail n verzo c'hoazh hor 
Brclzh-Izelnd a-raok lui i tant ar gOr-
benn. Merzoul n rnlo un doare, un 
tmmmig nevez evltnfi, dn ober gant ar 
brezhoneg gant nn holl d'iid-so. Ke
ment n (tud n zo amafi o deus desket 
nr brezhoneg drezo o-unan ha ke
ment a rannyeihoù a vez kemmocket 

ivez, ma teu an donre distngafi *da 
gcmmnfi evel ma vefe knnet un tam
mig; dont n rn ivez nr sonennoù da 
hiraat . Implijet c vez ouzhpenn ur 
bern gerioù dlvoutin-trc c-touc-z ar 
bobl. 

Diwar ar c'henvmesknj-sc co ganet 
ur wir rann-yezh nevez n zo bet anvet 
gant tud ' zo « a r Roazhoneg » p* 
Brczlioneg Roazhon. 

ALAN AI. LOUUiBN. 

U R V E Z H 
Vr beleg eus Ar Rcleg a skriv» « 

1911 : • iAmn;i emaiî ar galleg o c'hounit 
taohenn. Ar prou a vez lavaret atav 
e brezhoneg, avat, hag evit teir frt-
zegenn en iliz d'ar sul, unan hepken 
a vez lavaret e galleg, hini eiz eur. 
Ar c'halekiz a vez desket e galleg, 
n'eus kel unan e brezhoneg. Ar vu
gale a gomz galleg er gt'r, ar gèrent 
a gomz brezhoneg, n'ouzon dare m* 
an em intentant kenetrezo! » 

Priiiùs eo an testeni-se evidomp ha 
mezluis en hevelep tro evit ar r» 
a rae galtegcrien gant o bugale ktit 
ha ma veze brezhanegerien eus etr 
gèrent. Daoust hag ez eo galleg m 
gomze Kerhortz pa ifeze anezho mo-
raerien ker brudet tvar lenn-vor Vrttt 
a-bezh? 

K A 81 T 
KELEIER HA KONTADINNOU 

DA « ARVOR » 



A R P E T R O L 

m 

Abaoe pell ' zo e vez anavezet 
e Breizh an dourenn-se. Deut eo al 
lamp-petTol da gemer lec'h ar gou-
lou-rousin e-lec'h n'eus ket c'hoazh 
a elcktrisitc. An holl a oar, emi
chans, e vez kavet ar petrol din
dan an douar. N'eus ket a bufisoù 
petrol en hor bro, hag ar petrol a 
implijomp a vez degaset diouzh ar 
broioù estren. 

Kalz araok ma voe ganet Hor Sal-
ver e veze anavezet hag implijet ar 
petrol. War vogerioù kozh, e bro-
Bersia. e weler ur beleg o kinnig 
ur sakrifiz d'ar fals-doueoù, ouzh 
skieur ur gleuzeur dre betrol. 

C'hwez fall a zo rjant ar petrol. 
ha gwashoc'h e vefe c'hoazh ma 
rafemp gant ar petrol o tont war-
eeun eus ar puns. Bak ar petrol 
gouez n'eo ket tamm ebet an hini 
omp boas da implijout. Meur a 
zan'vez a zo er petrol couez-se : ga-
zolin, esans, eoul-riellafi, parafln. 
bazelin ha petrol glan. Ar petrol 
glan-se eo an hini a anavezomp. 
Dre strilhan ar petrol gouez eo e 
teuer a-benn da gaout an danve-
zioù-se : 300 a zo anezho, e gwi
rionez, ha ne roomp uheloc'h ne
met anvioù ar re bennan anezho. 
Goude strilhan ne chom ken menet 
ul lastez eoul pounner a veze sellet 
outan. da vetek ugent vloaz ben
nak a zo, evel lorgnez. Abaoe eo 
deut da vezan implijet bras din
dan an anv a « mazout » pe fuel-
oil (d. 1. e. eoul boued-tan). 

Itnplij ar petrol 

Evel m'am eus lavaret deoc'h e 
vez tennet an esans diouzh ar 
petrol gouez. ïmplijet-'kenafi e vez 

• An esans abaoe m'eo bet ijinet ar 
o'heflusker dre darzh. Gantan eo e 
vez lakaet ar c'hirri-tan. ar c 'hirri-
nlj hag ar marc'hoù-tan da vont 
War-raok. Brav-tre e vije ober gant 
ah esans nemet ha ker-du e vez. 
Otizhpenn eo ret strilhan ar petrol 
trrt ma c'heller a-benn kaout ar 
mtlian ar gwellafi a esans. Ha 
c'hoazh e vez a-wechoù betek 75 % 
a zllerc'h o vezafi ma strilher ar 
petrolioù fallafi. 

Hogen kavet e voe an tu da im
plijout an dilerc'h gant an ijinour 
alatnan Diesel, tad ar c'heflusker 
brUdet. Ar mazout a zo ennan ur 
perzh dispar : rein a ra, en ur 
zevlfi, muioct i a wrez eget ar glaou 
ha neuze muioe'h a nerzh egetafi. 
Eus daou lestr, unan dre vazout, 
6gHe dre c'hlaou, o vont o-daou 
eus Naoned da New-York, e c'hello 
ail hini kentan sammafi muioe'h a 
varc'hadourez dre n'en devo ket 
ezhomm a gement a voued-tan hag 
egile ail. Ha lavaromp ouzhpenn e 
kemer ur c'hefluskef diesel nebeu-
toe'h a blas eget ur c'heflusker dre 
c'hlaou dre n'en devez ket ezhomm 
a gaoter nag a oglcnn-dour. Dister 
eo ivez niver an dud ret evit ober 
war e dro. Abalamour da se e vez 
implijet muioc'h-mui ar mazout e-
bourzh ar bntimantoù. Ha kouî-
skoude ne c'heM ket an dieseloù 
bezafi implijet ken alies ha ma kar-
fed, rak dav co kaout ur moteur 
ail evit lakaat un diesel da vont en-
dro. An dieseloù a da l r dreist-holl 
e-lec'h ez eus hent a-walc'h, d. 1. e. 
e bourzh al listri, er milinoù hag 
en uzinoù bras. 

Pelee'h e vez kavet 
ar petrol 

Kavet e vez ar petrol e toulloù 
dindan douar. Gant ar petrol ez 
eus atav aezhenn gwasket-kenan. 

Lod eus ar ouizicien a lavar e 
teu ar petrol eus ar mein ha neuze 
e vije anezhan nepell diouzh ar 
menezier yaouank hag ar menezier 
yaouank eus ar menezier-tan. Lod 
ail a sofij kentoe'h e teufe eus kor-
foù loened-mor breinet, daspugnet 
a-vern c poulloù-dour sall-tre : ka
vet e vije petrol cr c'horn-troioù 
si oui. 

Koulskoude arabat kredin c chom 
ar petrol cl lec'h m'en deus en em 
furmet d iwar dra pe dra : ne chom 
ket a-sav, kerzhout a ra a-dreuz 
rec'hicr ha faoutoù, hag alies. 
mêmes, e vez kaset d'al laez gant 
nerzh an aezhennoù ouzh e was-
kafi. 

En Amerika eo ez eus ar muian 
a betrql. E 1932 e oa bet dastumet 
en Amerika an dek trizekvedenn 
(10/13) eus ar pezh a oa bet das
tumet er bed : hag e oa eizh tr i
zekvedenn (8/13) evit ar Stadoù-
Unanet nemetken. 

En Asia ivez e vez kavet petrol : 
e bro-Iran, e Java ha Sumatra, hag 
e Rusia. 

En Europa ivez e vez kavet, ho
gen nebeut-tre, e Rusia hag e Rou
manie. (Da genderc'hel.) 

ROAZHON-BREIZH 
LUN 2 8 C'HWEVRER 

Breizh al Labour-Douar 

19 e. — Diwar-benn al ludu nevez, 
(G.), eil prezegenn, gant Esnault . 

19 e. 08. — Klenvedou an ed, (B.), 
gant ar C'houer Kozh. 

ME URZH 2 9 C'HWEVRER 

Evit Bre izh-Uhe l ( G . ) 

18 e. 30. — Tasmant ar paotr-karr, 
un arvest, gant J.-J. Mercier; c'hoariet 
gant Strollad Hoazhon-Breizh. 

19 e. — Deiziadur Jakez Morvan. 
19 e. 03. — Agricol Perdiguier, gant 

Bernard Roy. 
19 e. 08. — Rannyezh Vreizh-Uhel 

dilezet bag o vervel, gant Joël de 
ViUers. 
MERC'HER 1 A VIZ MEURZH 

Yaouankiz Vre izh 

19 e. — Ar spurtoù, (G.), gant A. 
Jorand. 

19 e. 05. — Ar Yaouankiz a-vrenuui, 
(B.), gant Ewnn Kroexcr. 

19 c. 10. — Iwerzhon, (G.i, gant 
Yann Taleg. 

YAOU 2 A VIZ MEURZH 

Kardeur ar Framm Kelt iek 

19 e. — Krouomp Levraouegoù brei
zhek, (G.), gant Job de Roincé. 

19 e. 06. — Boit Ketc'hgeriadur 
Breizh, (B.), gant Arzcl Even. 

QWENER 3 A VIZ MEURZH 

Ar V u h e z Kel t i ek 

19 e. — Moloc'h ha Kembreiz, (G.), 
gant Jord Ar Mee. 

19 e. 06. — Tonioù biniou, c'hoariet 
gant Bodadeg ar Sonerion. 

19 e. 08. — Owen Olendour, (B.), 
gant Kerverziou. 

SADORN 4 A VIZ MEURZH 

Evit Bre izh-Ize l (B . ) 

18 e. 30. — Kimiad, un arvest, gant 
Meavenn; displcgct gant Strollad 
u Gwalarn ». 

AR C'HERC'H 
(Kendalc'h ar baj. 1) 

Ar c'herc'h a zo tener ouzh ar 
skorn, heman a zisav anezhafi hag 
e danava kalz. Abalamour da se ne 
c'hellfed ket aliafi re alies da lakaat 
ar ruilherez war ar c'here'hoù. ur 
wech deut an nevez-amzer, evit 
diazezafi an douar war ar c'her-
c'hennoù desavet, a varvfc pe a 
velenfe panevet-se, ma teufe kalz 
sec'hor. Moustran, hag a zo un dra 
fall d'ober en douaroù pounner er 
bloavczhioù gleb, a c'hell bezafi 
mat alies en douaroù laosk, pa vez 
graet gant skiant ha dre amzer vat. 

Setu evit an doarc-gounit kerc 'h : 
ret co lavarout ne vez ket gounezet 
fall en hor bro, peurvuiafi. Arabat 
e drem'pafi; evit a! ludu chimik, e 
c'hell tremen heptafi; ret eo anzav, 
avat. e c'helr ober e vad gantan ha 
disteurel air dispign: gwell eo 
neuze lakaat ludu pa caver, ha ken
toe'h. ludu fosfat ha polas. 

Evit echuifi, petra ober ganl ar 
c'herc'h ? 

A-raok pep tra, boueta chatal, 
dreist-holl ar c'hezeg. Mat eo a-
wechoù moustran ha terrin ar 
greun un tammig : kerc'h flastret, 
hanter-valet a zo mat d'ar c'hezeg 
yaouank, pe d'ar re gozh n'o deus 
mui dent mat; arabat hen ober re 
evit ar c'hezeg yac'h, rak chaokan 
a zo gwelloc'h. 

Ara'bat ivez ankounac'haat tai-
voudegezh ar c'herc'h evit magan 
an dud : n'eus netra welloc'h eget 
yod kerc 'h evit magan ha reifi 
nerzh hep pouezhan war ar stomok 
hag ar bouzelloù. Hag ar galloud a 
zihun ar c'hezeg a zo an hevelep 
hini hag a ra vat d'an dud ivez. 
Hogen, ret eo kenderc'hel gant ar 
c'hiz da c'hrilhafi un tammig ar 
greun a-raok e valan ha da gem-
penn bleud kerc'h hervez giz 
Breizh-Izel. Ma ne reer ket, ma vez 
kempennet evel bleud-kenwerzh ar 
c"hiz nevez, e koll ul lodenn vras 
eus e vlaz hag eus e clialloud. 

En ur ger, diwallomp da zilezel 
ar c'herc'h : ouzh e hadan abred, 
hag oe'h ober gant hadoù dibabet 
mat, ez omp sur da vont da vad, da 
zerc'hel hon douar e stad vat hep 
e skuizhan, ha da vouetan al loe
ned kenkoulz hag an dud. 

(Displeget e Roazhon-Breizh, 
d'an 21 'o viz C'hwevrer 1944.) 

A l l a b o u r e r g ê r 

3 Q Ë 3 Q E 

Ar « sinema » 
hag ar wlrionez 

E pep lec'h a Vreizh cz eus bet 
gwelet cr « sinema » war-dro Nc-
dclcg ha Kala-iBloaz, c-touez an 
« traoù a-vremafi » ur stcudennad 
skcudennoù ma weled enno ur 
chapel a Vreizh e-pad un oferenn 
hanternoz. Hag e klcved kantikoù 
brezhonek, tonioù biniou, hag air 
brezegenn vrezhonek ivez. An ar-
vostourion a gave dezho e welent 
t raoù eus ar gêr. A>ner, va zud 
kaezh 1 ipep tra a voe aozet e Paris 
o chapel klafivdi Laennec gant 
skoazcll Nevezadur ha Kenvreu-
riezh ar Viniaouerien » (K.A.V.) 
Moarvat n'eus netra war nn douar 
ken toucllus ha m'eo a r sinema, 
arabnt kredin c vez gwir-J>atcr pezh 
a weler; n'eus ket brnsoe'h tachenn 
d'ar faltazi. 

18 c. 45. — Kardeur ar Vugale, 
aozet Rant Mari Milin, skoazellet gant 
ar o'hnner Nog Kcrnoa; ouzh ar p iano: 
Jcf Penwcnn. 

19 e. — Kentel vrezhonek Andrev 
Gelleg. 

19 e. 09. — Ur skol uhelvrezhonek 
e Lanuon, gant R.-J. Huon. 

(Kendalc'h ar baj. 1) 

Hiziv c felle din diskouez d'an 
holl penaos o deus tud ' zo kavet 
penn d'ar gudenn, hag evit labou-
rioù n'oar ket evit gortoz gwe
lout micherourien dieub, artiza
ned. ouzh o ober. 

Mar bijc reizhet an traoù ervat, 
e c'hellfe nn artizaned diwar ar 
maez, p'emafi hiziv ar red elektrik 
o vezafi kaset tire holl, kaout meka-
nikoù bihan a-vreman, prntik-
kennfi, o trein war^bouez mo-
teurioù aes da embreger, — ha kre
gifi da ober pezhioù labour graet 
ez kustum en uzinoù bras. Skouer 
an artizaned orolacherien er Savoa 
hag e Bro ar Jura a zo anavezet 
mat pell zo er feur-sc, hag i koue-
rien e-pad an hanv hag artizaned 
e-pad ar go'inv. 

E-lec'h ail o deus uzinoù bras 
kln«ikct en cm rannafi, pe genloc'h 
lodennan an darnvuiafi eus al 
labour être artizaned war ar nue? 
tro war dro, peb a di dezho. gant 
un dachennad douar bras a-walc'h 
da rein boued d'an tiad, potaj, pata-
tez... ha bleunv ivez. Un dra vat-
kenan eo, rak an dud a ya kuit da 
chom e kêr o deus keuz peurvuiaû 
pa n'hellont ket kaout o zammig 
liorzh ! 

Ken reizh co aozet labour ar 
gouerien-artizaned e bro Faosigni, 
c Savoa, ken plijus eo dezho chom 
da labourât en o zi gant o zud, hep 
bezan dalc'het ha sammet evel e 
kêr, ma teuont a-benn da sevel 
traoù gwelloc'h ha marc 'hadma-
toe'h eget an uzinoù. 

Betek Ford e-unan, — ya, Ford 
an Amerikaned, paotr an to toioù» 
a-vil-vern, paeron al labour « ouzh 
ar chadenn », — hag a oa deut da 
ehench ali, ha da gaout artizaned 
da labourât evitan. Setu aman ar 
pezh en deus diskleriet d 'ur gaze-
tenn, un nebeut bloavezhioù a-raok 
ar brezel-mafi : 

« Hor c'hoant a zo hiziv loden
nan labour hon uzinoù keit ha ma 
cTiellknp, ken e teuint ken bihan 
ma c'hellint kaout o fias e ti ar 
vicherourien, a c'hello evel-se 
bezafi labourerien-uzin ha laboure-
rien-douar war un dro. Bez' ez eus 
dija 5.200 ti-labour seurt-se o 
labourât evidomp, hag e fell d imp 
kaout 50.000 anezho. An dud-se a 
c'hounezo o boued diwar eostoù o 
douar, ha, gant ober pezhioù eus ar 
c^hirri-tan, o devo un tammig mat 
a c'hounid ouzhpenn. An darn
vuiafi eus ar pezhioù-se a c^hcll 
bezafi graet e seurt tiez-labour, ha 
korf-bras ar c'hirri-tan zoken n 
c'hell bezafi graet e-barzh mereu-
rioù-uzinoù. » 

Komprenet en deus an Ao. Ford. 
Evit ur wech e c'hellomp kaout 
c'hoant da gemer skouer diwarnafi 
evit amzer da zont hor Bro, a yelo 
sur war baotaat enni stalioù-

Nevez voulet 

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 

labour an ijinerczh goude ar bre-
zel-man. Hag evel-«e e vezo dal
c'het an artizaned yaouank en o 
bro, evit o mad ha mad o c'hen-
vroiz. 

(Displeget e Roazhon-Breizh, 
d'an 23 a viz C'hwevrer 1944.) 

Tréma an heol 
o sevel 

( K t n i i k r i ar baj. 1» 
Ar c'honter, avat, ma komznn hi

ziv diwar e benn, — Y. F. Kabn eo 
e anv, ha ginidik co eus Gwezcg, ki-
ohen Knstcllin, — Y. Kaba, er c"hon-
trol, o zibun dcomp islorioù c'hoar
vezet, ganto blnz ar wlrionez, ken e 
strak. O t gouzout a ran : kavet e 
vo da bismigaiï en e skridoù : laosk 
eo e vrezhoneg. a-weehoù; lezen-
nifi e kar ober. — n'am eus kef 
lavarel rnndnniiï ! — sachet co. a-
wechoù, e evezh gant disternchoi'i. 
e-'keit ma lezo da vont e-biou dar-
voudoù a bouez. Na petra ! e afer 
eo. Ar pezh a zo sur, eo en deus 
lipet evidomp, c korf ur c'hant 
pajennig bennak, ur sart ha bev-
buhezek a zanevell-bcaj anvet gan
tan : « Tréma an heol o sevel. » 
Mont a reomp d'e heul eus PIciben. 
e bro-Gerne, betek porzh Majunga, 
e Madaigasknr, naren avat, hep be
zafi kavet skoilh pe verr-amzer. e 
Kemper hag e Paris, e Mnrsilho, ha 
goude-sc. c bourzh ar pakebod 
« Roland-Garros ». Diskenn a ra 
hor beajour eveljust, c Porzh-Said 
— lennit eno tro-gamm fentus a r 
revolver ! — e Djibouti hag e por-
zbioù ail eus an Afrika Du. Dami-
lagad en deus hor beajour, ha tno-
lennoù a-zoare e oar livan. 

M'hen tou, keuz hon eus, pa 'z 
omp degouezhet e penn hon hent. 

Skrivet eo bet al levr. e doare 
ma plijo, dreistJholl, d'an dud 
« eus nerzh ar sertifïkad »: da 
lavarout eo, n'eo ket aet Y. F. 
Kaba da glask pemp pav d 'a r 
maout evit displcgafi e sofijoù. Ha 
neuze. ar gwellafi am eus da ober 
dn lakaat va lennerien ali ganin, 
eo tennafi evito, eus « Tréma 
nn heol o sevel », ur pennadi'g : 
« Ar vadeziant war al linenn (1) ». 
a roio dezho un tafiva saourus eus 
talvoudcgczh boblcl an oberenn 
nevez-sc. 

Embnnnel eo bel al levr gant ti 
« Skridoù - Breizh », eus Brest. 
Gourc'hemennoù a zo da reifi d'e 
renerien evit al labour-se, unan 
ouzhpenn. o deus kaset da vat. 

Y. D R E Z E N . 

(1) Lenn pennad Ar Vadeziant 
war ar 4* pajenn. 

ALI D'HOR C'HEHSKRIVERIOH 
Bez' e c'hell hor c'henskriverion 

kas deomp o danevelloù evit ize-
toe'h priz eget hini al lizherioù : 
rn lakaint o skrld en ur goloJlzher 
digof, merket warnafi « copie pour 
impression » ; na vezet ger ail ebet 
nemet an danevetl da vezafi mou
let (arabat ankounac'haat neuze la
kaat ho chomlec'h-c'hwi war gein 
ar golo); evel-se e c'hell ar c'heloù 
bezafi kaset evit pevar real e-lec'h 
c'hwec'h. 

NIV. 3 0 

BOUDIG AN AOD 
gant Paol FEVAL 

Aozet e brezhoneg gant Per D E N E Z 

E-touez ar soudarded, n'oa ket kalz na vefent ket 

e stad fall a bec'hed marvel hag e taolas meur a 

hini ur sellad aonik a-drenv dezhan, en denvali-

jenn. 

Un tav a voe adarre. Diwezhat e oa an Aotrou 

Melear. 

Edo an etivi o vont da vervel. 

Ar gwareger Konan o vezan hejet e hini d'e 

lakaat d'adskedin, e weljod ur skeud du oe'h en em 

silan a-drenv an avalenn. 

iDispourbellafi a reas an holl o daoulagad. Pa 

vougas an etev, c seblantas ar skeud sankan e-

harzh an douar. 

Soudarded ha kouerien, skrijan a reas an holl 

betek mel o eskern. 

« —• Alo, paotred ! » eme neuze Morgan eus 

a-bell, « ret eo echuiii an afer-se. Kit da gerc'hat 

ar paotrig ha buand'àr groug ! » 

XX 

Sentin a reas ar soudarded, met en ur c'hinaiï. 

Skoet e oa o sj)ered. 

Er vereuri, edo Yannig ha Simonaig war o 

daoulin kichen-ha-kichen. 

Goulennet en doa Yannig gant Simonaig lava

rout gantan e bedenn diwezhan. 

Beuzet e oa Simonaig en he daeroù, met, pa 

selle outi, e kave c'hoazh Yannig nerzh da vous-

c'hoarzhin. 

Eus e wellan e pede evit e vamm hag evit 

Simonaig. 

Hag, e gwirionez, war e zaoulin evel-se. e zaou-

lagad Iroet etrezek an nenv, henvel oa Yannig 

ouzh un ael. 

Pa zeuas ar soudarded tre e savas en e sav. 

« — Kenavo, Simonaig », emezan, « dalc'h sonj 

un tammig ac'hanon ha gra war-dro va mamm 

evel m'ac'h eus prometet din. » 

« — O ! Yannig ! chom aze », a grie ar plac'h 

yaouank, kroget en e vrec'h gant dizesper. 

Bountan a reas ar soudarded war Simonaig 

ha kas Yannig war-du an avalenn. 

Edo mestr Visant Gefez skoachet a-drenv ar 

peder goton. Evel un diaoul c kamme e veg. 

« — Va Yannig koant », a grias-en pa dreme-

nas ar bugel, « lavaret em boa dit e vefen eus 

an eured ! » 

Pounner e pouezas un dorn war skoaz an 

Norman. 

Dorn Simon Ar Priol e oa. 

« — Visant Gefez », eme an den, « difenn a 

ran ouzhit dont adarre em zi ! » 

Kilan a reas Gefez en ur c'hrozmolat être e zent: 

« — Sed a zo mat, mestr Simon! » 

Strafuilh a save e-mesk ar soudarded o c'hor-

toz dindan an avalenn. A vouezh izel e komzent 

etrezo, spontet. 

« — Pa lavaran dit em eus he gwelet... un 

dremm hir gwenn ha disliv war ur c'horf holl-zu. » 

« — Aman eman ouzh hor spian... » 

« — Pelee'h? » 

« — A-drenv ar c'harzh. » 

« — Sant-Gwinaou! gwir co! Gwelout a ran es 

zaoulagad o skedin a-dreuz an deil. » 



P e v a r e B l o a v e z h . — Nftv. 162 27 C ' h w e v r e r 1 9 4 4 

K E L E I E R E U S A R V R O 
B R O - W E N E D 

G W E N E D 
ABADENN KERL BRETON GWE-

NED. — Kcrl Breton Gwened a zo 
bet krouet d'an 18 a viz Du 1943. 
Eve! ma welit, yaouank-tlamm eo 
e'Iioazh. ha koulskoude kroget en 
deus evit mat gant e labour. 

Div skol vrczhonek a vez graet bep 
sizhun dija. Skolioù koroll, skolioù 
knn hag u r rummad prezegennoù. Setu 
traoù diazezct breman. Ar sal a zo 
bet prestet gant an Ti-Kèr ha bep 
tro e teu tud. L'r bern re yaouank 
dreist-holl, dedennet ma 'z eo breman 
*r yaouankiz gant sevenadur ar vro. 
Ouzhpenn hanter-kant den a heuilh 
ingal ar c'hentelioù. 

Ken brav ez ae an traoù gant ar 
« C'herl nes-ez » m'o doa ar re.nerion 
graet o menoz sevel un abadenn ha, 
daoust d'an holl diaesterioù ha 
skoillioù a gaver breman evit prien-
tiû seurt traoù, eo deuet ar maout 
ganto. Ouzhpenn 300 den a oa er sal 
p'eo bet kroget gant an abadenn. 
Graet e oa bet an traoù war an ton 
bras . Pedet c oa bet laz-kanan St-Yann 
Brcvclez da rein e skoazel.1 ha deut 
co gant e rener, ar Chaloui Buléon, 
un den en deus stourmet atav evit 
difenn ar Feiz hag ar Vro. En eo 

' en doa krouet •• Strollad a r Gorriga-
ned », e Gwened, d 'ar c'houlz ma oa 
kure yaouank e Sant-Padern. Klevet 
hon eus un dibab diouzh ar sonioù-
se a vro-Wened a zo dianav koulz la
varout . 

Bodadeg ar Sonerion ivez he doa 
kaset an daou vestr-sonour Dorig Ar 
Voyer ha Polig Monjarret. Bet int 
bet evel atav, da lavarout eo dispar. 
Ne voe espernet dezho nag ar meu-
leudioù nag ar stlakadennoù daouarn. 
Ur bl i jadur e oa gwelout an holl, kozh 
ha yaouank, o t ihunin t rumm o kle
vout ar sonerezh vreizhek-se, a lakae 
o c'halonoù da dridal . 

Ar C'herl Breton en doa evit e lo
denn ar c'horolloù ha kanaouennoù. 
Ur burzhud eo evit a r re n'anavezont 
ket youl hor re yaouank gwelout pe
gen buan int deuet a-benn da zeskifi 
ar c'horolloù breizhek; diaesoe'h e oa 
dezho c'hoazh en cm ziskouez dre n'o 
doa ket kavet gwiskaimantoù evit ke-
ment-se a dud (ouzhpenn 40 anezhe). 
Daaust da se, korollet o deus hep 
aon di rak ur sal vras leun a dud 
ha deut int a-benn da ziskouea 
deomp t raoù plijms. Pa vo gwiska-
mantoù ganto, e vint gouest da ve
zan kenveriet gant n'eus forzh pe
seurt kelc'h keltiek, zoken ar re go-
shan. 

Un dra a zo a bli jas kalz d'an 
holl : pevar faotrig gwisket e giz ne
vez Breizh a ganas « Sonenn a r 
Cha'fe |», « Ki ha Kazfc », « Air 
Pilhaoucr » ha « Penaos ober ou
tafi ». Ar re-man, bugale hor mignon 
bras, ar C*homandant Mason, a zo 
bugale savet er gêr e brezhoneg ha 
setu perak e oa gant o mouezh un 
doare ken eeun ha plijus. Meiuleu-
dioù o deus bet a-berzh an Aotrou 
'Bskob Gwened, rak deut e oa an 
Aotrou 'n Eskob e-mnan, hag, a-raok 
dibenn an abadenn, en deus graet 
« r brezegenn vihan evit t rugarekaat 
an holl Vrezhoned kalonek-se a la
bour atav start evit a r yezh hag evit 
ar vro, evel ma lavare e-unan : <• ...da 
lakaat hor Breizh karet da vout ka
ret muioe'h c'hoazh Komzet en 

deus ivez diwar-benn ar sonerion hag 
o bodadeg evit lavarout pegen pouc-
zus e oa o c'hefridi en Emsav. Di
war-benn ar gorollerion, o lavarout 
ipegen brav en doa kavet ar re-maîi, 

daoust dezhe bout gwisket e « giz 

ker »... Gant pl i jadur en deus roet 
evel skouer d'an holl tiegezh an 
Ao. Mason, rak daoust d 'ar re-man 
'bout o chom e kèr, eo savet ar vu
gale c brezhoneg; hag evit echuin, 
setu e gomzoù c'hoazh : « ...Mont a 
ralim^) kuit, war-lerc'h an abadenn-
man goude hor bout klevet hor c'han 
broadel Ar Vro Gozh oa Zadoù gant 
muioe'h a fealded ennomp e-kenver 
hor Breizh, ur vro ken kaer n'eus 
ket par dezhi war an douar . » 

Spi hon eus e vo gwelet araok pell 
Kert Breton Gwened o sevel >un aba
denn ail, en ur sal vrasoe'h evel just 
rak, gouzout a rit, air vrud a red! 

Julian, ken birvidik e feiz, o pedif) 
goude-se ar gristenien da virout ha 
da wellaat o hini, " evit brasafi mad 
hor bro-Vreizh ». Ur brav eo bet d'an 
holl klevout brezhoneg ken bev ha 
ken sasun. Da echuin e voe kanet e 
brezhoneg, evel bep sul, kantik an 
Anjclus, gant an ograou. 

B R O - O U E L O 

B R O = Q E R N E V 

AR C'HASTELL-NEVEZ 
GOUEL SiANT JULIAN. — D'ar sul 

30 a viz Genver e tegouezhe gouel 
sant Ju l ian , Patron hor parrez ane
zhan. Da genver an deiz-sc c tcuas 
an Ao. chnloni Gwegen, eus Kemper. 
Homafi, goude bezan graet tro an iliz 
da heul kroazioù ha banniel ar bar-
irez, a ganas nn oferenn-bred. Hag 
an Ao. Thomas, person Plonevcz-
Porze, a reas ar brezegenn. Disklc-
rian a reas petra a voc buhez sant 

SANT-KLEVE 

•MARV. - Gant kalz a geuz hon 
(us klevet keloù mantrus marv Er
wan Gwilhou, 15 vloaz, c'hoarvezet e 
Skolaj Itron-Varia Gwir-ISiKour, goude 
ur c'h.Ienvcd berr. Intérêt eo bet c 
Sant jKlevo d'air 7 m viz C'hwevrer. 

D'e dud glac'haret ha d'e gelenne-
rien c kinnigomp hon doujusai) gour-
c'hemennoù n genganv. 

PANVRID 
HA BEC'H D'AR BUTUN! — Loeiz-

Per hag Aleksandr Ar Scc'h a oa o 
tistrein eus Gwengnmp, ha gante al 
Iouzaouenn brizius, dispar, hervez am 
eus klevet, da zerc'hcl paotred Pafi-
vrid yac'h ha laouen en o flomm ! 

Setu-i eta c-tal ar c'hond bras, pa 
zifouipas n-daol-trumm un toullad 

paotred masklet hag nmnet — hervez 
ar c'hiz! — O , pistolennoù kond, mar
teze, piv ' oar, breman pu 'z eus ke
ment a n fac-simileoù »... 

•i Ho put uni Evit hor c'hamaladed 
stourmerlen (sic), ha diouzhtu! » 

Pcr hag Aleksandr n rens hervez 
nr gourc'hemenn, evel m'en dije gruet 
pep hini nc'hanomp moarvat. Ha d'nr 
gôr, evel ur c'hnzh foctet... 

Ken e voe sabntuet Panvridlz o 
klevout ar c'helou unantrus, hng c 
vanas o genouioù gante wnr nuv eur, 

N'ouzon ket hn chomet int hep ober 
moged nbnoe, hogen me am eus kle
vet ne brlzont ket ker taolioù-kner 
.paotred ur Slourm »! 

Sant-iKleve..., Pempoull..., Runnn... 
Hn pelec'h breman? Vn Doue, miril 
din vu 'butun. rak me ivez, evel pao
tred Pnnvri I, a blij din ur sigare
tenn. M. M. 

rener ar Hleiun-Brug. Plijet en deus 
kn!z d'an holl nnnvczout gwelloc'h 
buhez nr Ilrezhon-meur-se lazhet gant 
enebourien Breizh. 

R O A Z H O N 

BREIZH-UHEL 

S A N T - B R I E G 
STOURIMi YIANN-VARI PERROT. — 

Dirak un toullad Brczhoned yaouank 
eo bet displeget stourm diehnn Ynnn-
Vari Perrot, rener Feiz ha Breiz ha 

m SRCR1CU 1 BREIZH 

Bec'h war ar chlazenn, e Roazhon 
gant ar baotred gwenn ha du 

D'ar sul 13, d'enderv-noz, ne 
veze klevet e straedoù Roazhon 
nemet : 

— Ha c'hwi a oa du-se ivez ? 
Pe : 

— Piv ' enta en deus gounidet ? 

Rak bec'h, ur yoe'h, e oa bet, ar 
sulvezh-se, war ctilazenn Park-
C'Hoari Kêr Roazhon être melle-
rion « Roazhon-Breizh » ha re 
« Lans-Artez >, da lavarout eo, être 
ar baotred wenn-ha-du ha re bro 
ar glaou-douar... livet e glaz-nenv. 

Komz ag ar Sportoù neuze bre
man en « Arvor » ? Ioh 'ta !... Met 
ya 1 

Dav eo hen ober, ha mat, zoken, 
eo hen ober, rak ret eo labourât 
emen ec'h eus tud; ret eo « monet 
d'ar bobl ». 

Hag emen e oa ar bobl, an deiz-
se ? 

E Park-Choar i Kêr Roazhon... 

Tolpet e oa eno ouzhpenn un 
eizh mil a dud. Arc'hant e kef t re-
zolour ar baotred wenn-ha-du : 
223.000 lur ! War ar poent-se e oa 
bet an traoù gwell c'hoazih eget e 
Brest, setu aman ur miz bennak. 
E Brest, an deiz ma oa bet krog 
être « Roazhon - Breizh » ha 
« Rouan-Normandi », e oa bet ser-
ret 207.000 lur. Setu ma vez dastu
met e Breizh, hiziv an deiz, ber-
nioù arc 'hant en-dro d 'ar glazen-
noù, evel er broioù ar sodetan gant 
ar Vell-droad da zeizioù bras ar 
clirogadoù etrevroadel. 

Soblant vat ' enta... 
Hag ar pezh a oa gwell c'hoazh, 

gounezet o deus hor re-ni. 
Piv en devehe kredet ? 
Rak ret eo gouzout penaos eman 

paotred Bro ar glaou-douar er 
penn-kentan ag ar cTievezerezh 
mell-droad evit ar Frans a-bezh. 
Warlene, e voe tapet ar maout 
gante, aes-kaer, ha c'hoant o deus 
d'ober kemend-all' ail ar bloaz-
man. 

Choarierion Breizh, hep bout 
tudigoù dister, ha graet o deus ar 
bloaz-man meur a labour kaer, a 
oa laket gant an holl, sanset ! pellik 
mat diouzh ar « meot-se ». Met 
setu ma oa savet ur c'hoant d 'hor 
re-ni : pilât evit ur wedh ar re 
wellan. Savet e oa ar mêmes 
c'hoant e kalon ar bobl. 

Douget gant kalon, gant bolontez 
(ha gant hnchadennoù ivez !) an 
eizh mil Breton tolpet en-dro d'ar 
Chlazenn, « Roazhon-Breizh » a 
zo deuet ar maout gantan. 

Daoù « vut » d'unan ! 
Evit lavarout mat, ne oa ket bet 

hep poan. 
Evit ur spiour resis, e oa aes 

gwelout e oa « Lans-Artez » ur 
pare sonnoc^h, dilbilhoe'h eget hini 
Roazhon; ha dezhi, ouzhpenn, 
muioe'h a vicher hag a wir-emglev. 

Ar mare kentan a oa bet ar 
bravaii da welout. 

Bec'h d'un tu !... Kement, d'an tu 
ail !... 

Ar merk kentan da Lans c korf 
ar c'hentan munutenn. 

An eil da Roazhon, div vunutenn 
war-lerc'h. 

An drivet, un tammig diwezha
toc'h. 

Ha netra ken... 
Betek neuze e oa bet an < arao-

gerion » vreton an ampartan. 
Warlerc 'h an ehan, e voe tro an 

difennourion. 
Ke, adal neuze he deus laket 

Lans he holl boan. 
Ur voem e oa sellout outo o 

c'hoari ! A-raok bepred ! 
Nemet, bepred ivez, e stoke ar 

vell ouzh ur penn pe ouzh un troad 
breton. Lavaret o doa hor re-ni. 

« — Ne baso ket ! » Lavarout a 
rae an eizh mil sellour : 

< — Ne baso ket, na ne raio ! » 
Hag evel-se eman bet graet. 
Enor da Vontmarin, gouarnour 

ar peulioù, da Vordier, da Guérin 
ha da Zidorig Moazan (eus Kastell-
Paol), evezhourion ag an dibab... 
Du Gouedard, da Brouff, da Rous
seau !... Hag ivez d'o c'henseurted, 
o deus en em gavet ken « Breto-
ned » ivez, evit un dro, daoust 
dezhe bout anvet : Wyffels, Arti-
gas, Boesinger ha Belunza, hemafi 
neoazh mab d'ur Vretonez a 
Zinan. 

iMe oa eno ivez, 
Ur wech ouzhpenn am eus gwe

let peseurt tud kalonek eman ar 
Vretoned a p'o deus c'hoant. 

« Hennezh a venn, hennezh a 
c'hall... » Job TnEuz. 

NOTBNN. — Kavet e vo war Arvor, 
ar sizhun a zeu, Geriadurig gallek-
brezhonek ar c'hoari mttl-droad », 
gant hol c'henlabourer mortel, .TAREZ. 
K O N A ' N . 

YANN-VARI PERROT 
HA YAOUANKIZ VREIZH 

Disul, 'l'i n viz Genver, c bodadenn 
Yaouankiz Vreizh e Ronzhon, dirak 
un hanter kant bennak a blnc'hcd 
hag n baotred ynoiunnk bodet evit 
un devezh studi co bet graet div bre
zegenn, unan c brezhoneg hng unun 
e gnlleg diwar-benn nn Ao. Perrot. 
Setu (la heul un nebeut ipcnnndoù 
diwnr un hini gruet e brezhoneg : 

Eoidomp-ni, lirezlwned yaouank, 
an anv-mun a chomo atav en hor 
c'halonoù ha lavaret e vo gant don
jons evel hini ar sant. 

...Lazhet eo bel evel ur stourmer 
m'eo bet atav... 

...Stoutimct en deus gant ar « Bleun-
Brug 

....Stourmet en deus gant « Feiz ha 
Breiz »... 

...Stounmct en deus gant « Emglev 
Sant-lltud »... 

...Slourmct en deus oe'h adseuel 
pardon Koadkev... 

...Stourinct en deus atau ha dichan 
evit Breizh, evit he yezh, evit he se
venadur... 

...Sur on, ne vefe ket a-du gant 
respont en un doare a lakafe ac'ha-
nomp da dremen dirak ar bed holl 
evit torjedaurion ken euzhus hag ar 
re o deus e lazhet d'ar sul 12 a viz 
Kerzu..., luvarout a rae an Ao. Perrot: 
.i Kalz gwetiotc'h hon eus da ober 
» eget kouezhufi ken izel hag an dud 
» dud diot-se a zo deuet lia vezaii 
» muntrerion, isel ma 'z int gant o 
mistri estren. » 

Da genderc'hel hon eus gant an hent 
en deus boulc'het Yan-Vari Perrot. 

Kenderc'hel e labour, stourm atav 
gant muioe'h a galon, gant muioe'h a 
feiz evit hor bro... 

...Ao. Perrot karet, ra chomo atav 
ho spered ganeomp d'hon sikour; ta 
vo kemerel ho puhez evel ur skouer 
a vadelezh, a feiz hag a galon ga-
ncomp-ni holl ar re yaouank. 

Marv eo hon Ao. Perrot... 
KoJlet hon eus ur stourmer... 
Kollet hon eus ur rener... 
Brezhoned yaouank, marv eo hon 

Ao. Yann-Yari Perrot. 
Kollet hon eus un den, met kavet 

hon eus ur SANT. » 

Aozet e ou bet ivez un diskoue : 

zadeg •• Ynnn-Ynri PERROT » : 
E VUHBZ... E STOUHM... B VAHV 

o tiskn.icz d'nr yaouankiz ipcbczh bu
hez a stourmer en deus 'bet, ha pe
gen slurt eo chomet en e venozioù, 
daoust d'an hoil skoillioù betek eur 
c varv. 

Marv eo Yann-Vari Perrot, met 
daoust da se hn marteze en abeg da 
se e kresk e levezon muioc'h-mul 
e-touez ar Vrezhoned, 

Alan AI. LouAnN. 

AR MANS 
KANV, Doanict omp bet o klc-

voat keloù marv mantrus Hervelg 
Pruud de In iMonncric, ma!) d 'hor 
c'henlnbourcr mnt ha blenier ar strol
lad » Pell diouzh an ucizh », nijet 
kuit en e c'iiwezck miz da Barndoz 
nn Aelez. D'ur gèrent c'hlnc'haret e 
kinnigomp hor gourc'hemcnnoù gwi
rion a genganv. 

Skedoù gwan a daole an etivi. 

Ruz-heol e save al loar er pellder. 

« — Ha graet eo? » a grias Morgan. 

Gant o holl izili e krene ar soudarded a grogas 

e Yannig da lakaat e benn er c'hrouglas. 

Hiboudhî a reas Yannig : 

« — A ! Boudig vat! Boudig vat! Bez' he doa 

lavaret e tougfe ar skoedoù-se gwalleur din! » 

« — Gervel a ra ar Voudig! » a valbouzas ar 

soudarded. 

Hag i da leuskel Yannig d'ispilhan. 

« — Ha graet eo? » a c'houlenmis adarre 

M,organ. 

« — Graet eo !» 
« — Hejit an etivi, din da welout! » 

Ouzh skieur ar flammennoù, e weljod Yannig 

kaezh a-istribilh ouzh an avalenn. 

Ur plac'h yaouank kaer a weljod ivez. b harpan 

e dreid hag o tougen pouez e gorf. 

Mousc'hoarzhin a rae Yannig e-lec'h rttilhal c 

zaoulagad ha tennan e deod evel nia ra ar re 

grouget. 

Mervel a reas ar goulou. 

E-kreiz an defivalijenn drumm-se e krogas ar 

spont e soudarded Velear. Tec'hout a rejont d'ar 

red. 

Bez' o doa gwelet an. hini krouget o vousc'hoar-

zhin ha Boudig an Aod o tougen e dreid ! 

N'eus ket ezhomm lavarout o doa ar pevar 

Matilin, ar peder Goton, an div Gatell, ar Sko-

lastika hag ar Jozon sachet o skasoù hep gortoz 

ar soudarded. 

Ur munutennoù bennak goude, er vereuri spar-

let he dor, e rae Fanchon ha Simonaig war-dro 

Yannig semplet. 

Dirak an oaled, prederiet-holl, edo Simon Ar 

Priol ha Juluan e vab. 

En ur c'horn, difinv, c oa ur vaouez gwisket e du. 

« Dont a ra en-dro ennan e-unan, ar paotrig 

kaezh », eme Fanchon. 

« — Yannig, va Yannig karet! » a grie Simo

naig. o ouelaîî hag o c'hoarzhin war un dro. 

« — N'heller ket e lezel être daouarn al lam-

poned-se a soudarded », a hiboudas Juluan, « sur 

eo ! » 

Un hej a reas Simon d'e benn. 

« — Me 'm boa lavaret en defe va mab-kaer 

hanter-kant skoed Naoned », emezafi. « n'em boa 

ket sofijet, avat, e bolontez va merc'hig. Ar paotrig-

se n'en deus ket un diner war e anv; padal, 

c'hoant va merc'h eo, va mab-kaer e vo. » 

« — Hanter-kant skoed Naoned en *devo ar 

paotrig, mar plij gant Doue! » orne ur vouezh 

dous er skeud. 

Sevel a reas Yannig. 

« Mouezh ar Voudig vat! » a grias. 

War un dro e lavare Juluan ha Simonaig : 

« — Mouezh hon dimezell! » 

En ur horjellaii war e dreid, e teuas Yannig da 

zaoulinan dirazi. 

« — Boudig pe vaouez », emezafi. « Doue d'ho 

pennigo! » 

Kreghî a reas Simonaig e dorn Rouanez ha 

pokat dezhan. 

« — Kalz ho karen dija », a hiboudas, « a-raok 

deoe'h c saveteifi... » • 

K — Ha breman, div wech muioe'h a m c'harez? » 

a droe'has Rouanez. « Simon lia Fanchon, da 

zeiz gouel sautez Anna e vo an eured. » 

Gant resped e stouas Simon hag e wreg. 

<c — Ret-mat e oa din e saveteiri, ar paotrig 

kaer-se, « a gendalc'has Rouanez. « Daoust ha 

n'eo ket dre va fazi e oa bet kaset d'ar groug? » 
(Da genderc'hel) 



A R V O R 

HOR CHONTADENN 

« » n 
Hiziv, emafi ar sul, an eil a viz 

Meurzh. N'hor bo oferenn ebet 
adarre, rak n'eus beleg ebet war 
»\ lestr, ar pezh a zo dibaot moar
vat. Près bras a zo war an darba-
rerion, an ofisourion hag ar c'ha-
biten, rak hiziv, da nav eur, e 
krogo lidoù ar Vadeziant a vez 
graet diouti « Badeziant an Dro-
van* >. Al lidoù-mafi a vez graet 
bep gwech pa dremen ul lestr 
linenn ar c'heheder, pe linenn an 
heol. Warc'hoazh e welimp an 
heol e tu an hanternoz. Souezhus 
a-walc'h eo gwelout an dra-se evit 
ar wech kentan. 

Ar verdeidi gozh hag an dud o 
deus beajet e broioù ar c'hreisteiz 
a anavez mat Badeziant an Dro-
van. Evit ar re n'hec'h anavezont 
ket, setu aman : 

I>a bep beaj, eman ar c'hiz, a 
lavaren deoc'h, war al listri bras, 
da ober ur fest e-kenver emziva-
ded ar mor. Evit-se e vez dibabet 
an deiz ma tremen al lestr ar 
c'heheder. Daou zevezh ' zo e oa 
staget ur skritell a-berzh kabiten al 
lestr, ur skritell a oa merket warni 
ar c'hemennadur-man : 

Da nav eur, a lavare ar skritell, 
en em gavo ar baotred war ar pont, 
gwisket an disterafi ar gwellafi, en 
o fijama ma karont. Ar re a vo 
gwisket brav a vo badezet mêmes 
tra ! Ar merc'hed ivez o dije ar 
Vadeziant. Ur banne dour Kologn 
a vije skuilhet dezho war o fenn. 
Dour Kologn sali e oa hennezh ! 
Festoù ail a vije; goude. tombola; 
ha dafisoù a-benn an noz. 

Setu nav eur. Klevout a reer ar 
c'hloc'h bihan o senifi, hag ur 
c'horn-boud karr-dre-dan ! Al lestr 
a voudas ivez evel ma ra pa vez o 
tegouezhout pe o kuitaat ur porzh; 
an dra-mafi evit rein da c'houzout 
d'an holl e oa al lidoù o vont da 
gregifi; An holl a zeredas diouzhtu 
da welout. Er penn kentan eus al 
lestr e oa en em vodet an « Tad 
Tropik » Neptunus, doue ar mor 
hag e wreg Amphitrite. Neptunus. 
ur forc'h-paper tribiziek, merk e 
c'halloud, gantan en e zorn, ur 
guruncnn baper alaouret war e 
bennad blev hir graet gant stoub ! 
En dro -d'e vruched ha d'e zargreiz 
e oa ivez stoub hag a gouezhe betek 
e voustreid. En e gichen, Amphi-
trite, e.wreg, u r gurunenn ivez war 
he fenn blev stoub, rak ar rouanez-
se a vez diskouezet gant blev hir 
hag ar plac'h yaouank a zo o ter-
c'hel he fias aman a zo troe'het 
ganti he blev evel gant ar pep bra
san eus ar merc'hed hiziv. Ur van-
tell roz, sfered ruz hag alaouret 
warni, a c'holoe anezhi penn-da-
benn. Warlerc'h an daou-maii e oa 
à> sekretour karget da gemer 
anvioù an dud da vadezin ha da 
rein dezho goude ar vadeziant ar 
baperenn-desteni. 

Daou archer a oa goude gant o 
zogoù tric'hornek evel ma oa gant 
ar archerion gwechall da amzer 
Napoléon ! Evit fentus, ar re-mafi 
a oa, gant o bodreoù-ler, o c'hleze 
koad, goloe! al lnon anezhan ganl 
paper arcMiantet ha paper ruz a 
rae neuz gwad o redek warnan. O 
mourennoù, evel ma tere ouzh un 
ardher, a oa hir- tre; gant stoub c 
oant graet ivez. O genou hag o fri 
a oa livet e ruz hag e du a daka-
doù. Gant an dremm a oa warno e 
oant evit gwir fentus-tre da welout. 
Da ziwezhan e oa ar perukenner, 
treuzwisket evel c ganfarded. Din
dan e gazel e oa gantan un aotenn 
ken bras haig ur falc'h, rak a-raok 
bout badezet, an dud a vije graet 
dezho o barv. 

Tri masikod a oa c'hoazh, sao-
tret ganto o genou ivez, ur vantell 
être daou damm war o choug e-giz 
beleion vihan, pep a vanniel ganto, 
ar re-mafi skeudennet warno heo-
lioù gant o bannoù tro-dro, met 
heolioù hag o deus daoulagad, fri 
ha genou evel an dud. Un dremm 
a oa warno zoken ken e lavarfe 
unan n'int ket re lorc'hus da vezan 
pourmenet evel-se ! Ar vasikoded 
kennebeut ne oa ket lorcTi enno o 
c'hortoz ar pezh a oa o vont da 
zegoueahout, ha ma vije bet lava-

AN DOARE-SKRIVA NEVEZ 
g a n t Roparz IIBM OH 

— IMPRIUBRIB CENTRALE DE RBMMH — 
7, Rue 4ts Francs-Bourgeois, RRKNBS 

Priz : K real. 

ret dezho en em dennan, o dije 
kemeret o zreid gant o daou zorn. 
Degouezhet war an daolenn goad 
savet evito, e reas Neptunus un 
tamm prezegenn. Kabiten al lestr 
a respontas dezhan. 

Neptunus : « Me a zo deut aman 
eus goueled ar mor evit badezin an 
dud a zo o vont da dremen linenn 
an heol. » 

« — Mat. > 
« — Ha kalz a dud a zo da 

vadezin ? > 
« — O, ya, koulz lavarout an 

holl veajourion. » 

« — Ahan t Gwell a se ! > 
<s — Poagnit da vadezin anezho 

e-giz m'eo dleet. Ha soubit mat ! > 
« — Bezit dinec'h 1 Graet e vezo 

ar pezh m'eo dleet, Embanner hag 
archerion, taolit evez ! Hag an dorn 
w;ir c'houzoug ar re a fello dezho 
kilan 1 » 

An embanner gant e gorn karr-
tan : koâk, koâk, koâk ! War e 
lerc'h, ar vasikoded gant o bannie-
loù, Neptunus hag e wreg, ar 
sekretour hag ar perukenner. Ober 
a reont tro al lestr a-bezh, e lid-
kerzih, dic'hoarzh e-mesk ar skri-
gnadeg, ha c'hoarzh ar sederion o 
teraouin penn-da-benn dre ma tre-
menont. Degouezhout e rejont e 
kreiz al lestr e-lec'h ma oa stignet 
ul linsel dev didreuz d'an dour. 
En ur c'horn e oa staget gant ur 
gordenn war riskl evit gallout 
nevezadin an dour lous, ha m'hen 
asur deoc'h, ne veze ket pell o 
lousaat ! 

Én tu a'11 eo staget ur clharched 
ouzh penn un tamm koad tev hag 
hir a-walc'h, met ar c'harched a zo 
a-istribilfo a-us d'al linsel. Setu a-
benn ma vez savet war an tamm-
koad, an den a vez da vadezin a 
gouezh dreist toull-penn war al 
linsel dour-mor enni. Lod a gouezh 
war o zreid ha ne vezont ket gle-
biet kalz en u r gouezhan, met 
neuze daou zen a daol dour warno 
dre gorzennoù ken na c'hell en em 
riplafi. Evit mont er-maez eus al 
linsel e rank pignat dre ur skalier, 
met eno e vez daou zen ail hag a 
vount anezhan en-dro e-barzh an 
dour div pe deir gwech aM. 

Azezet eo Neptunus war e gador-
veur, e wreg war unan ail hag an 
dud ail en-dro dezho. Dirazo, war 
un daol vihan, ez eus div votitailb. 
« Limonadez » a zo merket warno, 
met e gwirionez, dour-mor eo ! 
Ur banne a vez roet da gep hini 
evit rein nerzh dezhan da vont d'ar 
vadeziant. Lod a ev hag a duf rak

tal, met an darn vrasafi a ra an 
neuz hepken en ur dremen ar we-
renn dindan o fri. Pa vez tapet 
unan bennak, ar c'hoarzhadeg a 
ziroll. Prest eo pep hini da ober c 
labour. Setu an archerion o tiskenn 
war ar pont. Teurel e reont an 
dorn war an den kentan a erru 
ganto. 

« En anv al lezenn, deuit ga-
neomp 1 » 

Ispisoù a reont forzh hag ar 
paour kaezh den a ya en ur e'hoar
zhin. C'hoarzpin eo ar gwellafi tra 
hoe'h eus d'ober. Penaos derc'hel 
penn da dud sot ? Ma fell deoc'h 
en em dennan eus ar c'hoari, e 
tapit muioe'h a draoù lous ha 
muioe'h a zour eget ar re ail. Dega-
set eo va den dirak Neptunus. 
Heman a ra dezhan un tamm pre
zegenn hag a ro dezhan ur banne 
limonadez da evan. Lakaet e vez 
goude da azezan war ar c'harched 
e komzcn deoc'h dioutan bremaik; 
un den a frot dezhan un tamm liv 
gant ur barrig-livan ouzh e c'he-
nou, ouzh e vlev, ouzh kement korn 
a vez dizolo eus e groe'hen. Unan 
ail a laka dezhan liv du, an trede 
erfln a srlap gantan un dornad 
bleud gwenn ouzh kreiz e zremm. 
Ar paour kaezh den ne wel ket 
sklaer pell a vez. Neuze e ra ar 
perukenner an neuz da zilemel 
dezihafi e varv gant e aotenn neuz-
falc'hek, un den ail a sav an tamm 
koad ha setu va faotr en dour 1 
A-benn ma teu er-maez e vez kem-
penn a-walc'h, al liv implijet n'eo 
ket stagus, gwell a se ! Setu unan 
badezet. 

Ar baotred a zo krog er c'hor-
zennoù dour a dremen anezho t ro-
dro war-du ar bern tud a zo eno o 
sellout, hag ar youe'hadeg, ar stra-
kadeg, ar c'haloupadeg a grog. Kor-
zennoù ail a vez stignet dre al lestr, 
hag an holl a vez glebiet. Lod a 
dap sailhoù hag a gempenn dre 
guzh o fenn d'ar re a fell dezho 
chom kuzhet en distro. Va-unan e 
tapis ur sailhad dour da skuMh 
war va mignon an Ougandad. He
man a oa deut re abred da zis
kouez e benn da welout hag échu 
e oa a r c'hoariadeg. Kemer a reas 
an dra-se war an tu mat. Meur a 
sailhad a dapis goude war ar pont, 
rak ar c'hoari a bad. Lavaret e 
vije e oa mezv al lestr a-bezh pe 
gouezhet a r bugaleaj war an holl. 
Evit gwir, n 'eo ket hiziv ez eo 
kouezhet a r wandcd war spered lod 
eus an dud-nian . P'ell ' zo o deus 
ta'pet un taol-hcol evit brasan 
dizeur a r re m'emaint o c'houarn 
warno. 

Dek eur eo. Ar c*hloc'h a son 
d'an daoliad kentan da vont da 
leinafi. Setu harpet a r c'hoari e n 
un taol. An dud gleb-teil a ya d'en 
em ziwiskaii ha da lakaat dilhad 
sec'h. 

ASTENNIDIGEZH VREIZH 
GOUDE NEVENOE 

gant Pool AR FLOCH 
(Diusezh) 

Abendarall e teue niverusoe'h-
niverusaiï bremafi an Normaned 
d'ober o reuz e Breizh, ha ret eo 
hiviziken, d'ar Vrezhoned, evit en 
em zifenn, stourm dizehàn a-enep 
dezho, zoken a-gevret gant ar 
Franked. Hag e c'hellfent derc'hel 
rak ar baganed ar pezh o doa keme
ret digant ar re-se ? Ne voc ket 
diluziet raktal ar gudenn. 

Ha bremafi, petra ' oa frouezh ar 
brezelioù-hir-se a gasas meur a 
wech ar Vrezhoned war-du Paris? 
E-pad an ugent vloaz-.se, adal 841 
betek 861, ar re enorusafi marteze 
en hon istor, e oa bet dieubet hor 
bro ha staget outi daou rummad 
kornadoù : ar re bellafi, Bro-Gus-
tentin, darn ar Maine hag an An
jou, aloubet gant Salaun, a voe 
adkemeret digant ar Vrezhoned 
goude e varv; hogen ar rummad 
kentan, da lavarout eo broioù Gwe. 
ned, Roazhon ha Naoned, aloubet 
gant Nevenoe ha roet d'e vab en 
851, a chômas e Breizh betek 
ennomp. Setu perak ez eo feur-
cmglev Angers an hini pouezusafi 
marteze e-touez an holl emglevioù 
a sell ouzh Breizh. Hogen, d iwar ar 
greskidigezh-se e teue hor bro, 

keltiek-rik betek neuze, da vezan 
divyczhck, gant div ouenn dishefi-
vel o vevafi enni, Brezhoncd ha 
Romnned. Brezhbncknet ha noble t 
evit un darn gant Brezhoncd Bro-
Warok eo bremafi Reter Bro-
Wened; met n'eo ket hefivel evit 
kontelezhioù ar Sav-ihcol. Eskopti 
Roazhon, en tu 'rail da cskoptioù 
brezhon Dol hag Alet, a zo chomet 
atav hep bezan aloubet gant yezh 
ha gouenn ar Vrezhoned'; an dra-
se a c'hellomp merzout dre an 
anvioù-lec'hioù : harzoù ar pezh a 
heulie moarvat ar stêrioù Gwinun, 
Mceun ha Koenun, da lavarout eo 
harzoù an eskopti e-unan. An dud 
a zouge eno, neket anvioù keltiek 
met anvioù germanek, koulz an 
noblnns hag ar gouerion : Ricbert, 
Rigulf. Godridh, Otto, Tethrada, 
Arminna. hag nrall. War Vro-Nao-
ned eo bet krenvoe'h al levezon 
keltiek, a-drugnrez da Vrezhoned 
Bro-Warok, en em astennas c Bro-
Werann penn-da-benn, hag e lec'h 
al1, er c'hornog d'ul linenn a ya eus 
Felkirieg betek Dofijez. Evel-se e 
chom betek bremafi er c'hornad-sc 
anvioù - lec'hioù brezhonek evel 
Gwenvenez-Penfaou, gwechall gozh 
« Uuenmonid ». An dud ivez a vez 
roet dezho anvioù keltiek. E Felki
rieg, ma vez komzet brezhoneg ha 
galleg, e kaver anvioù an div 
ouenn : brezhon, evel Kenmonoc, 

E V I T H O R B U G A L E 

I s t o r a r R o z e n n 
gant ROC H ALAN 

Bez' e oa ur vro kaer-kenan ma 
veve eurus-tre ar sujidi enni. Ar 
roue en doa ur vercli , anvet Rozig, 
koant-meurbet, ruz he dremm evel 
ur gerezenn, karantezus e-kefiver 
he zad ha mad'elezhus evit an holl. 
Abaoe he yaouankiz, e oa atav, en 
he clhi'chen, ur cl iornandonig h e 
doa saveteet un devezh ma oa bel 
paket heman en un trap da dapout 
îern. Eiirus e hafivale bezafi ar 
c'hornandon, ha servijan a rae e 
vestrez gant kalz doujans. Alies ez 
aent war ar maez da vale war 
droad pe war varc*h ha, bep 
gwech. e teue gante bokedoù graet 
gant bleunioù gouez, rak plijout a 
rae ar bleunioù-se dreist-holl da 
verc'h ar Roue. « Louarnig », ar 
c'hornandon, a gutuilhe anezhe c 
pep lec'h ma vezent : war ar 
c'hlcuzioù, e-touez ar brouskoadoù, 
e-mesk ar spern hag an drez; aes e 
oa dezhafi en em silan dre-'holl en 
abeg d'e vent ha d'e ampartiz. 

Bnleadennoù pli jus a raent eta 
o-daou pa veze brav an amzer. An 
dud diwar ar maez a chôme soue-
zhet o welout merc'h ar roue ken 
eeun ha ken seder en o zouez. 

Siwazh I ne oa ket laouen an 
holl. Nepcll diouzh palez ar Roue, 
e veve, en ur c'hav d ° n ha tefival, 
ur sorserez anvet « Luchig », a 
selle atav gant korn he lagad. Hou-
man a oa devet he c'halon gant 
ar warizi a-enep d'ar c'hornandon, 
rak difennet e oa bet dezhi kan-
tren en-dro d'ar palez, kement a 
zrotTg he doa graet endeo. Touin 
a reas ober poan d'an daou vignon 
ha c'hoari troioù-kamm diwar o 
c'houst. Un endervezh p'edo Rozig 
ha Louarnig en u r wenodenn 
strizh. ma oa drez ha strouezh war 
ar c'hlcuzioù e pep kostez, Luchig 
a ntizas an holl blantennoù brou-
dus a oa eno : ar spern, an drez 
hag an agroazenned niverus-kenan; 
lavarout a reas dezhe en em stle-
pel war verc'h ar roue ha, dreist-
holl, war ar c'hornandon milliget. 

Pa erruas an daou-man el lec'h 
ma oa stank ar strouezh, ar plan-
tennoù ibroudus en em skoas 
warne. Gronnet ha goloet e voe ar 
vignoned kaezih gant skourroù a 
bep seurt; darn anezhe a oa hir ha 
gwenn; darn ail a oa berr ha kalet. 
Rozig a oa dalc'het he blev melen 
h a rodellek gant mil broud ; he 
daouarn a oa skrabet; diwadnn a 
rae he dremmig koant. Ar c'hor
nandon ne veze gwelet netra diou-
tnfi; ne oa ket evit ober ur flfiv; 
aarmifi a rac rak dieliallus e oa 
dezhan saveteifi e vestrez. 

Tra m'edont evel-se paket evel 
pesked en ur roued, Luchig, ar sor
serez, pintet war ur c'hleuz, a 
c'hoarzhe muiafi ma cTielle. Dnfi-
sal n rae gant ul levenez diaoulek. 

<* — Hafi ! hafi ! » emezi d'e 

Boenuualart, pe frank, evel Gos-
bert. Met e darn vrasafi ar gon-
telezh n'eo deut ar Vrezhoned ne-
mot da vrezelckaat, hng eno e vo' 
selle.t c'hoazh pell amzer ouzh ar 
Brezhon evel ouzh « an enebour 
a-viskoazih » evel m a c*hellomp 
gwelout dre skridoù ur beleg eus 
an unnekvet kantved, « Danevel-
lour Naoned ». 

Evel-sc o deus brezelioù mare ar 
rouaned krouet ur vroad nevez, 
dishefivel diouzh hini nr VrezTio-
ned gwechall, ha tostoe'h ouzh hor 
bro n-vremaiï gant he div lodenn, 
Breizh-Tzel ha Breizh-Uhel. Dre 
Roazhon ha Naoned o deus ar Vre
zhoned anavezet sevenadur nr 
C'hornog hn kemeret perzh ennnfi, 
hogen isrwazh, ne voc ket hep la
kaat o broadelczh en arvar. Brei-
zhuheliz o deus kendnlc'het da 
gomz galleg, daoust dezho bezafi 
deut brogarourion ha da vezafi 
difennet Breizh er Grennamzer 
gant kement a galon hag ar re 
'rail. Ha n'eo ket dre ma 'z eo 
Breizh ur vro divyezhek nbaoe an 
ix"* kantved, hogen dre ma on 
diwezhatoc'h ar gouarnamnnt el 
lodenn c'hnllek, lia dre m'en doa 
ar galleg al lec'h a enor en duge-
lezh. e c'houzanvas hag e c'hou-
zafiv c'hoazh kement hor vezh hag 
hor broadelczh. Setu perak ne voe 
ket Breizh er Grennamzer ur stnd 
vroadel. Ar Vrezhoned oe'h en em 
astenn o deus graet moarvat un 
dra ret; met en ur grouifi Breizh 
evel m'emafi o deus krouet ivez 
evit o mibion nn arvar da vezafi 
lonket gant « mor nr galleg ». 

(Dls,pleget e Roazhon-Breizh, 
d'an 19 a oiz Chweurer 1944) 

enebour, « brav eo bezafi mevel 
dindan merc'h ar roue; lavar dezhi 
bremafi az tennan alèse I » 

Hag hi kuit en ur ober goap. 
Neuze ur vouezhig rlEster a voe 

klevet o sevel diouzh ar brouskoad. 
« — Mezh deocli, va clioarezed; 

niczh rak n'hoe'h eus tamm 
nnnoudogezb-vat ebet; merc'h ar 
roue a zo anezhi ur plac'h vade-
leztius; plijout a ra ivez dezhi nr 
b'eunioù hag an holl blantennoù; 
hn<! ar clhornnndon n'en deus 
biskoazh graet droug deo?'h. Klen. 
kit ho proudoù. nie ho ped: en cm 
renkit er brotiskoadoù, sioul, ha na 
selaouit biken Luchig ar sorserez 
rak il' eus en he c'halon nemet 
gwarlzii kasoni ha fallcntez I » 

Diouzhtu, nr spern, an drez hag 
an agroazenned en cm glenkas er 
c'hlcuzioù o li.ubiiï an daou gnezh 
goloet a wad. 

« — Piv ». e m e Bozig, « en deus 
komzet ker flourik-se bremaik ? » 

« — Me an hini eo », n respon
tas ur blantenn vi'han goant o tis-
kouez he bleunioù glan n-us d'an 
drez. 

« — Ac'hantn ! adalek an deiz 
a hiziv, hng evit d'à c'hoprafi. c 
vevi e liorzh ar palez gnnt va bleu
nioù ar c'hnerafi ! » 

Louarnig a girtuilhns. ar blantenn 
ha, gant kalz aked, he dnugas betek 
liorzh ar palez ma oa enni bleu
nioù dispar : tulipez, jenofl, lili, 
troioù-heol hag ail. 

Maget e voe gant al liorzher evel 
prifisezig ar plantennoù. A-benn 
nebeut amzer, c. teuas da gaeraat; 
he c'horzcnn a greskas, he delioù 
a splannnas; he bleunioù ne voe 
par ebet dezbe e nep lec'h. Al lior
zher a lavare e c'hellje buan kaout 
bleunioù kaeroc'h cthoazh hag a 
bep seurt liv. 

Rozig a zeue alies da welout h t 
bleunienn muiafi-karet gant Louar
nig ar c 'hornandon; diskouez a rae 
ivez anezhi d'he cTieneiled gant ul 
levenez vras. 

« — Peseurt anv hocTi eus roet 
d'ar grouadurez koant-se ? » a vo« 
goulennet outi un devezh. 

Neuze, hep gortoz, ar c'hornan
don a lavaras : 

« — E koun va mignonez, 
merc'h ar roue, eo bet anvet 
Rozenn. » 

Evit e'hoarzhin 
« — Hanoal ganin, Marijann, 

emaoe'h o paouez terrin ur werenn 
ur wech choazh, » , 

« —1 Ya; gwir eo, Itron; met ar 
wech-mafi em eus bet chafis : torret 
eo e daou damml <« 

,„ _ Ha chafis a rit eus an dra-
se, paour kaezh \plac'h? » 

'« — 0! Anat, Itron, ne ouzoe'h 
ket pegemeiU a boan eo ret kemer 
evit skarzaiT al leur, pa vez torret 
ur werenn e mil damm, » 

E liorzh al loened gouez 
An -GWAHD. « — Arabat, dimezell, 

luc'hskcudcnnnfi e dlnbarzh al 
liorzh. » 

« —'N'eo ket nr e'hnfival; va 
danvez-prled eo edon o lU'c'hskcu-
dennafi. » 

<' — !An drn-se ne ira tra ; Ara-
bnt iuc'hskeudcnnnfi loen ebet. » 

Un den, bet borner ha deut d" 
vezan maer e barrez, a oa, evit 
ar wech kentan, o skoulmafi un 
dimezin, 

« — Ha fcllout a ra deoc'h, Di
mezell, kemer an Aotrou Z..„ da 
brled? H 

« — Ya, fellout a ra din, Aotrou 
Maer. » 

" — Sa c'hwi, petra hoe'h eus 
da lavarout d'en em zifenn? » • 

GOULENf^ 

Traoniennoù ha 

Kaniennoù - mor 
GONT 
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