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Y COFIS A’R CAMERA

Cafodd ffilm ddiweddara criw SBARC ei saethu ym Mhorthaethwy ar set un o gyfresi S4C.
Hanes y Cofis efo’r Camera ar dudalen 3.

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN CWMNI DA

PAPUR DRE I BOBOL DRE

SBARC I ROWND A ROWND
Roedd na griw ffilmio ac actorion
gwahanol i’r arfer ar set ‘Rownd a Rownd’
ym Mhorthaethwy yn ddiweddar.
Dosbarth perfformio uwchradd SBARC o
Dre oedd yno yn recordio ffilm fer Gymraeg
– gaiff ei gweld am y tro cynta yng Ngŵyl
Pics yn Galeri fis Tachwedd nesa.
Ffrwyth 5 wythnos o waith paratoi a
sgwennu oedd y tridiau ym Mhorthaethwy.
Yn ogystal â chael defnyddio’r set gan
gwmni Rondo fe gafodd criw SBARC hefyd
ŵr camera proffesiynol gan Cwmni Da ac
adnoddau golygu. Cwmni Hijacker Films
sy’n goruchwylio’r prosiect ac fe gafwyd
cymorth ariannol gan Asiantaeth Ffilm
Cymru.

Sarah O’Donnell o Gaernarfon yn rhoi cynnig ar
fod yn gynorthwydd cynhyrchu a dilyniant (PA a
continuity yn Saesneg !)

Roedd na gyfle i bawb actio gyda rhai yn
arbenigo ar golur, gwisgoedd a chyfarwyddo.
Yn ôl Rhian Cadwaladr a Tammi Gwyn,
tiwtor ac is-diwtor y cwrs , roedd o’n brofiad
gwerth chweil i’r pymtheg gymerodd ran.
“Roedd o’n gyfle arbennig i’r criw gael
gweithio gydag offer technegol, gyda phobl
broffesiynol a hynny ar set go iawn,” meddai
Rhian.”Mae nhw’n cael y cyfle i ddysgu’r
ddisgyblaeth o ffilmio a sylweddoli ei bod
hi’n cymryd oriau lawer i greu dim ond 10
munud !”

WEDI YSTYRIED GWEITHIO YM MAES YMCHWIL Y FARCHNAD?
Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng
Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr.
Nid oes angen profiad ond mae mwynhau cwrdd â phobl, defnydd o gar a sgiliau
cyfathrebu da yn allweddol. Dim gwerthu o gwbwl. Oriau hyblyg.
Cysylltwch â Isobel Cooper
ar 01874 636416 am fwy o wybodaeth

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

Hwn oedd y tro cynta erioed i Gemma Pearson o
Dre roi cynnig ar action.

JUST NATURAL
Bwydydd Iach a deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn,
fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau
sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau.

Y Pantri Cymraeg
6 Y Maes, Caernarfon 673884
Cynnyrch Lleol
Cawsiau, Siocledi, Pate, Cigoedd,
Pysgod, Gwinoedd, Gwirodydd,
Danteithion lu
Hamperi bwyd ac anrhegion
trwy’r flwyddyn
Bar salad a chownter deli ac
amrywiaeth wych o frechdanau ffres
i’w cludo allan
Paratoir bwffes ar gyfer cyfarfodydd,
partïon ayb
Oriau agor: 9.30 – 5.00
Y cyfan o Gymru
www.ypantricymraeg.co.uk
<http://www.ypantricymraeg.co.uk>
eandk@ypantricymraeg.plus.com

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
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Ysgol Maesincla
Bu plant Ysgol Maesincla yn brysur iawn yn
ystod y tymor diwethaf yn paratoi gwaith
celf Yr Urdd. Rydym yn falch o ddweud ein
bod wedi cael sawl llwyddiant yn y Sir.
Dyma’r enillwyr: Grŵp Blwyddyn 2: 1af
am wneud pypedau. Elin Viney: 1af am
waith tecstiliau 3D. Simon Hughes: 1af am
wehyddu. Arianne Jones: 3ydd am waith
tecctiliau 2D
Jamie Roberts: 2ail am ffotograffiath. Ellie
Adams:
3ydd
am
fodelu
3D.
Llongyfarchiadau i chi i gyd!

CADW’R
DRE’N
DACLUS
Aeth rhai ati’n ddiweddar i gasglu
sbwriel ar y llwybr tu ôl i Lôn Ddewi.
Roedd rhai o drigolion y stryd wedi
cwyno wrth y cynghorydd lleol, Alun
Roberts, ac felly fe drefnwyd i griw
ddod at ei gilydd i glirio’r lle. Yn y llun
mae Cathy Williams, Lee Oliver
(Cadwch Cymru'n Daclus) ac Alun
Roberts.

Byd Awyr Agored

Cyfres newydd

Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 870777

Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos, Rhosbodrual,
LL55 2BT (01286) 674980
tomos882@btinternet.com

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

Straeon i’r papur.

Wedi cychwyn pob pnawn Iau,
am 4.25

Adda ac Efa
ARBENIGWYR GARDDIO

Os am weld eich gardd ar ei gora’
Codwch y ffôn, galwch ADDA ac EFA

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Emyr Thomas a’i Fab
CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)

Croeso cynnes bob dydd
gan

CAFFI CEI
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

Rhif ffôn:

674400

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

7B Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:
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Twtio, plannu, chwynnu…
chewch chi neb gwell!

01286 677771

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Ysgol y Gelli
Cafodd Blwyddyn 4 gyfle i ymweld â Celtica
yn ddiweddar a chyfarfod â’r awdures Jenny
Sullivan. Roedd plant Blwyddyn 5 a 6 yn
ddigon ffodus i fynd ar daith i Gaerdydd yn
ddiweddar ac fe gawson nhw weld
rhyfeddodau’r brifddinas yn ogystal â chael
cyfle i smalio bod yn Aelodau o’r Cynulliad.
Ar y dde: Blwyddyn 4 yn Celtica.
Llun isod: Y plant y tu allan i Ganolfan y
Mileniwm.

Ysgol Santes Helen
Mae plant ysgol Santes Helen wedi bod yn brysur yn darllen yn ddiweddar yng
nghystadleuaeth cwis llyfrau’r llyfrgell. Mae’r plant yn y llun i gyd wedi darllen dau lyfr
yr un.

Siop Iwan
Papurau Newydd
Da-da, Cardiau, Nwyddau Ffansi
Presantau
43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

Y Gegin Fach
5-9 Penllyn, Caernarfon

01286 672165
Dewis helaeth o fwyd ffres,
gan gynnwys brecwast, byrbrydau,
prydau llawn, cawl a chacenni cartref.
Y cyfan mewn awyrgylch Cymreig cartrefol.
Darperir ar gyfer partïon preifat a chyfarfodydd hefyd.
Croeso cynnes gan Alwyn a Pat yn disgwyl pawb.
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COFIO’R DYDDIAU DA
Mae gweld siop Woolworths yn wag yng nghanol Stryd Llyn yn
deimlad rhyfedd i nifer ohonom fu'n mynd yno i brynu teganau,
cd's, pick a mix, dillad a phethau i'r ty am flynyddoedd. Ond i'r
rhai fu'n gweithio yno dros y degawdau roedd cau'r bennod yma
yn hanes y dre yn achlysur hynod o drist. Un o'r rhain ydi Betty
Hughes Pritchard o Benisarwaun, fu'n gweithio yma yn y
pedwardegau a'r pumdegau, a bob tro y bydd yn cerdded heibio'r
siop bydd yn cofio'r hwyl a'r bwrlwm oedd yma dros hanner can
mlynedd yn ôl.

Parti Dolig. (Betty Hughes Pritchard ydi'r drydedd o'r chwith yn y rhes
flaen)
Mehefin y 10fed 1946 oedd hi pan ddechreuodd weithio yma ac
roedd y Woolworths hwnnw'n bur wahanol i'r siop yr oedden ni'n
ei adnabod erbyn heddiw. “Pan ddechreuais i weithio yno ffrog
lliw gwin a belt oeddan ni'n ei wisgo a'r genod y tu ôl i'r tea bar yn
gwisgo overalls gwyn. Cownter y tu allan i'r siop – lle mae siop
gardiau Clinton heddiw - oedd y tea bar yn gwneud paneidiau o
de, brechdanau a theisennau – roedd hi'n amser rhyfel ac roedden
nhw wedi gorfod tynnu pethau oddi ar y cownteri ac agor y tea
bar,” eglurodd.
Roedd yna amryw o gownteri yn Woolworths yn y cyfnod hwn –
cownter da da, groceries, cownter gwlân a deunydd gwnio,
cownter yn gwerthu deunydd ysgrifennu, ac yn yr haf roedd yna
oergell wrth y drws yn gwerthu hufen iâ. Ar y cownter harddwch,
neu'r toiletries, y dechreuodd Betty Hughes Pritchard gan werthu
sebon, colur, ac yn y blaen i'r cwsmeriaid. Ar ôl ychydig o
ddyddiau yn dysgu sut i ddefnyddio'r til o dan ofal Miss Kelly, y
supervisor, roedd yn gwbwl gartrefol wrth ei gwaith. Symudodd i
wahanol gownteri yn ystod y blynyddoedd canlynol, ond y
cownter harddwch oedd ei ffefryn a daeth yn ôl yma ymhen

ychydig gan ddod yn gyfrifol am y cownter.
Roedd trefn benodol i'r diwrnod gwaith bob dydd. Roedd y staff
yn cael paned am 10, roedden nhw'n mynd fesul criw am ginio am
11.30, 12.30 a 1.30, ac yna'n cael paned am 3. ”Roedden ni'n talu
pum swllt am y cinio a'r paneidiau ac yn cael mynd i fyny'r grisiau
i gael cinio. Yna ar ddiwedd y dydd roedd dwy ohonom yn gorfod
brwshio'r lloriau'n lân, yn barod am y diwrnod canlynol.” Roedd
hi'n dipyn o ras wedyn i Betty Hughes Pritchard i ddal bws Nant
Peris am 6 i Ben llyn a cherdded wedyn i gyrion Brynrefail, lle
roedd yn byw.
Roedd y staff yn gweithio bob diwrnod o'r wythnos, ar wahân i
brynhawn Iau a dydd Sul. Ar ddydd Sadwrn roedd y siop ar agor
tan 6.30 a dyma'r noson yr oedden nhw'n cael eu cyflogau. “Pedair
punt saith swllt a chwe cheiniog oedd y cyflog bryd hynny ac
roedden ni'n cael bonus adeg y Dolig”, meddai. “Rhywbeth arall
dwi'n ei gofio'n iawn ydi'r parti Dolig. Roedden ni'n cael y parti
yn y staff room i fyny grisiau ac roedd Miss Kelly a Mr
Dashington y rheolwr wedi trefnu ein bod yn cael twrci a'r
trimmings i gyd.”
Daeth cyfnod Betty Hughes Pritchard y tu ôl i'r cownter i ben
pan briododd yn 1955. Bryd hynny doedd y merched ddim yn cael
mynd yn ôl i'w gwaith ar ôl priodi. Cwsmer ffyddlon fu hi wedi
hynny a daeth y newyddion fod Woolworths i gau yn gryn sioc.
“Mae'n ddigalon iawn gweld Woolworths rwan, mae'n golled
ofnadwy i Gaernarfon. Mi nes i fwynhau gweithio yno yn fawr,
roedd yna griw da a phawb yn edrych ar ôl ei gilydd a phawb yn
hapus,” meddai.

Parti i ddathlu gwasanaeth Miss Kelly (eto Betty Hughes Pritchard
ydi'r drydedd o'r chwith)

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 medr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Bwyd drwy’r dydd
Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN
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COFIWCH AM
ETHOLIAD
SENEDD EWROP
Ydach chi yn cofio bod etholiadau
Ewropeaidd yn cael eu cynnal
ddydd Iau, 4 Mehefin?
Mae’n rhaid i chi gofrestru i
bleidleisio erbyn dydd Mawrth, 19
Mai os ydych eisiau dweud eich
dweud ar bwy sy’n eich cynrychioli.
Heb gofrestru ni chewch bleidleisio.
Dywedodd Dilys Phillips, Swyddog
Etholiadol Gwynedd: “Rydym eisiau
gwneud yn saff na fydd neb yn colli’r
hawl i gymryd rhan yn yr etholiad
am nad ydynt wedi cofrestru i
bleidleisio. Efallai bod rhai pobl yn
meddwl
fod
hawl
ganddynt
bleidleisio am eu bod yn talu Treth
Cyngor, ond mae’n rhaid cofrestru yn
swyddogol.”
Er mwyn gwneud yn si?r eich bod ar
y gofrestr etholiadol, neu i wneud
cais am ffurflen gofrestru, cysylltwch
â Chyngor Gwynedd ar (01286)
679058 neu ewch i’r wefan
www.FyMhleidliasi.co.uk ble cewch
lawr lwytho ffurflen.
Cewch hefyd gofrestru am bleidlais
drwy’r post os na fedrwch fynd i’r
orsaf bleidleisio rhwng 7am a 10pm
ar 4 Mehefin.
Hefyd, os ydych wedi symud i fyw
yn ddiweddar, gwnewch yn siŵr fod
eich manylion ar y gofrestr etholiadol
yn gywir drwy gysylltu â’r rhif
uchod.

Pryd i bawb

Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon
• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti /Te angladd
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

ARDDANGOSFA NEWYDD Y DOC
Mae yna arddangosfa newydd i'w gweld yn
Noc Fictoria sy'n olrhain hanes Caernarfon
dros y canrifoedd. Grwp o wirfoddolwyr,
Treftadaeth Gwydion, sy'n gyfrifol am y
gwaith a'u bwriad ydi dangos i bobl fod
llawer mwy i hanes Caernarfon na'r castell
yn unig. Eu gobaith yn y pendraw ydi
gweld canolfan dreftadaeth yn cael ei
sefydlu yn y dre a fyddai'n adrodd hanes y
dre a'i phobl. A'u gobaith ydi y bydd yr
arddangosfa yn y doc yn sbardun i'r
ymgyrch honno.
Grŵp o saith o wirfoddolwyr ydi
Treftadaeth Gwydion ac nid dyma eu
harddangosfa gyntaf. Nhw oedd yn gyfrifol
am yr arddangosfa yn Oriel Pendeitsh ar
droad y mileniwm oedd yn adrodd hanes y
dre, ac wedyn aethant ati i lunio
arddangosfa grefyddol yn yr eglwys lle
mae'r Hwylfan heddiw.
Agorodd yr arddangosfa ddiweddara yn
siop Celtica yn y doc ddechrau Ebrill, a
bydd yn para am chwe mis. Mae'n darlunio
Caernarfon drwy'r cyfnodau hanesyddol cyfnod y Rhufeiniaid a sefydlu Segontium,
Oes y Seintiau, cyfnod y Tywysogion, yr
Oesoedd Canol, cyfnod Owain Glyndwr, y
Tuduriaid a chyfnod datblygu Doc
Fictoria. Ceir yma ddarlun o hanes
cymdeithasol y dre a swyddi'r trigolion, a
cheir hanes y dre fel canolfan gyfreithiol.
Ymhlith yr uchafbwyntiau mae llun mawr
o gynllun datblygu'r doc yn 1860 a hefyd
hanes yr adeilad yn y doc oedd yn cadw
cyrff marw morwyr a gollodd eu bywydau.
Ceir hanes y llong olaf i fewnforio coed i
Gaernarfon o Sgandinafia yn 1947 a sgwner
Napoleon a adeiladwyd yn 1843. Rhan
bwysig arall ydi hanes y bad achub a
ddechreuodd weithredu rhwng Llanddwyn
a Chaernarfon yn 1866. Mae dau o rwyfau'r
bad, rhwyfau a gafodd eu cadw dros y
degawdau gan bysgotwyr lleol, i'w gweld
yn ogystal ag offer tanio rocedi.
“Ar wahân i hanes y castell, does dim
llawer o sylw yn cael ei roi i hanes
Caernarfon o fewn y dre. Mae yma
arddangosfa forwrol, ond does dim llawer o
sylw i hanes y bobl a'r gymdeithas.
Roedden ni'n gweld cyfle da i gyfuno be
sy'n digwydd yn y doc rwan efo'r hyn

Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau
gwirfoddol a chymunedol
ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu

01341 422575
Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru
Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

Aaron Evans a Karl Banholzer, dau o'r
gwirfoddolwyr
ddigwyddodd yn y gorffennol,” meddai
Aaron Evans, un o'r gwirfoddolwyr sy'n
byw yng Nghaeathro ac yn athro hanes yn
Ysgol Friars, Bangor.
“Mi fuasem ni'n licio i bobl y dre gael
perchnogaeth dros eu hanes eu hunain.
Hefyd mae'n ffordd i sicrhau fod
ymwelwyr yn cael cip ar hanes y bobl a'r
castell, ac yn cael teimlad o be ydi
Caernarfon.”
Eglura Karl Banholzer, un o'r
gwirfoddolwyr sydd wedi ysgrifennu sawl
llyfr ar hanes y dre, eu bod wedi casglu'r
wybodaeth drwy astudio archifau, llyfrau
teithio lleol a gwaith haneswyr. Y gobaith
ydi y bydd yr arddangosfa hon yn hwb i'r
ymgyrch i gael canolfan dreftadaeth. ”Pe
baen ni'n cael canolfan fe fydden ni'n gallu
arddangos pethau yn ymwneud â'r dre sy'n
cael eu cadw mewn mannau eraill,” meddai
Karl Banholzer.
“Mae yna gynifer o greiriau yn ymwneud
â Chaernarfon ond does 'na ddim lle i'w
harddangos yn barhaol yn y dre.”
Mae'r grŵp yn chwilio am fwy o
wirfoddolwyr ac maen nhw'n awyddus i
glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb
mewn hanes ac yn awyddus i helpu. Os oes
gennych chi ddiddordeb gallwch gysylltu
ag Aaron Evans drwy ei e-bostio i'r
cyfeiriad yma: evans_aaron@yahoo.co.uk.

Gwyndaf Williams a’i Fab
15 Penllyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau, Torri goriadau
Gosod straps a batris oriawr
Engrafiadau a chwpanau ar
gyfer pob achlysur

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
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HELYNT WEDI PLEIDLAIS
DDEMOCRATAIDD

Clywaf yn fynych rai’n gofyn “Pam fod yr
enw Cymraeg ar rai strydoedd yng
Nghaernarfon yn wahanol i’r enw Saesneg?
Wel, yr ateb syml i hynny yw nad cyfieithiad
o’r Saesneg i’r Gymraeg ydynt, ond yn
hytrach yr hen enw Cymraeg ar y stryd a
ddefnyddid gan y brodorion. Enghraifft o
hynny yw Snowdon Street a Stryd Capel
Joppa, enghraifft sydd, fel rheol, yn arwain
at gais am wybodaeth am hanes y capel
hwnnw, gan nad oes neb yn fyw heddiw yn
ei gofio.
Felly, i ddod o hyd i hanes Capel Joppa
rhaid oedd imi wneud gwaith ymchwil a
bum yn hynod ffodus i ddod o hyd i gopi o
adroddiad o’r enw ‘Y Gwir i’r Byd’ a wnaed
yn llyfryn yn 1844, dair blynedd ar ôl
adeiladu’r capel. Hanesyn ydyw yn ymdrin
â’r ffordd y daeth Capel Joppa i fodolaeth.
Yr unig gapel a oedd gan yr Annibynwyr yn
y dref yn 1840 oedd Pendref ar Stryd Bangor
a gweinidog yr eglwys oedd y bardd
bregethwr, Caledfryn, neu Y Parch. William
Williams (1801 – 1869).
Ar y Sul, Awst 18. cynhaliwyd etholiad yno
i ddewis blaenoriaid a chyhoeddwyd bod
angen tri. Y drefn oedd i ddau swyddog
fynd o gwmpas yr aelodau a oedd yn
bresennol yn yr oedfa ac iddynt gofnodi’r
pleidleisiau a fwriwyd i bob un a enwebwyd.
Yna, rhoddwyd y papurau i ofal y gweinidog
ac aeth ef â hwy adref. Y Sul dilynol
rhoddwyd cyfle i’r rhai nad oedd yn
bresennol y Sul cynt i fwrw eu pleidlais ac
unwaith eto aeth y gweinidog â’r papurau
adref gydag ef.
Daeth yn hysbys nad oedd y gweinidog
wedi ei blesio gan ganlyniad y bleidlais ac
yn ystod y ddau fis a ddilynodd ni
chyhoeddwyd enwau’r tri a ddewiswyd er i
sawl un ofyn i’r swyddogion pryd oedd y
rhai a ddewiswyd yn debygol o ddechrau ar
y gwaith. Gwnaed sawl esgus i dawelu’r
gynulleidfa a’r un olaf oedd bod y gweinidog
wedi mynd i Eisteddfod y Fenni a byddid
yn cynnal cyfarfod pan ddychwelai.
Ar y 15fed o Hydref, ar ôl y gymdeithas
eglwysig, gofynnwyd i ddiacon alw’r brodyr
yn ôl a chydsyniodd ef ynghyd â dau
bregethwr a oedd hefyd yn aelodau o’r

eglwys. Ni phenderfynwyd dim, ond
cydsyniodd y rhai a oedd yn bresennol i
ofyn i ddau ddiacon hysbysu’r gweinidog eu
bod yn deisyf cael cyfarfod er penderfynu
rhoi y rhai a ddewiswyd yn flaenoriaid ar
waith.
Pan ddaeth y gweinidog adref gofynnwyd
iddo pryd y ceid y fath gyfarfod a’i ateb oedd
“gawn wel’d, gawn wel’d.” Yna galwodd ar
un aelod a gofynnodd iddo pwy a roddodd
ganiatâd iddo alw’r brodyr yn ôl wedi’r
gymdeithas eglwysig ddod i ben ar Hydref
15fed. Atebodd yntau na wyddai iddo
wneud dim a oedd allan o le ac iddo ofyn i
ddiacon ac eraill am ganiatâd. Dywedodd y
gweinidog wrtho os gwnâi roi’r bai ar Mr.
Harding a William Hughes y byddai ef yn
eu diarddel hwy ac yn ei arbed yntau. Ond
gwrthododd y brawd yn bendant wneud
hynny. Yna dywedodd y gweinidog y byddai
yn trin y tri ohonynt “mewn modd
cythreulig”.
Y noson honno galwodd y gweinidog
gyfarfod o’r frawdoliaeth a chymerodd y
cyfle i ymosod ar y tri a oedd yn gyfrifol am
alw’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Hydref 15.
Yn ei eiriau ef roedd yn “gyfarfod bradwrus
a melltigedig, yn gyfarfod brad y powdwr du
a gwaeth na chyfarfod o’r ‘Chartist’”.
Galwodd un ohonynt yn ddyn cythreulig a
melltigedig ac eraill yn eiriau cyffelyb. Pan
gododd Robert Williams i amddiffyn ei hun
a thystio bod y cyfarfod yn un rheolaidd ac
yn ôl trefn yr Annibynwyr, cododd y
gweinidog wedi ei gyffroi yn arw a
gwaeddodd am lyfr enwau yr eglwys a
dileodd ei enw oddi arno a rhoes orchymyn
i ddiacon fynd ag ef allan. Yr un a fu tynged
y ddau arall, gan gynnwys yr hen ddiacon
Mr. Harding.
Dyna oedd cychwyn yr helynt yn ôl y
llyfryn “Y Gwir i’r Byd” a gadawodd amryw
o aelodau Gapel Pendref a mynd i hen gapel
a ddefnyddiwyd gynt gan y Wesleaid, Bethel
ar Stryd Bangor, ond buan y sylweddolwyd
ei fod yn rhy fychan ac aed ati i adeiladu
capel newydd yn Snowdon Street. Rhoed yr
enw Joppa arno a chredir bod hyn yn
ddewis da o gofio mai porthladd oedd
Caernarfon a dyna oedd enw porthladd yng
Ngwlad Canaan, y porthladd ar gyfer
Jeriwsalem er ei fod 30 milltir oddi yno.
Jaffa, fel yr orennau, yw’r enw arno heddiw.
Agorwyd Capel Joppa yn 1841, ond ni
chafodd rwydd hynt. Eto yn ôl “Y Gwir i’r

Byd” bu raid i’r aelodau ddioddef
erledigaeth o gyfeiriad y gweinidog a rhai o
aelodau Pendref, ond er hynny ymddengys
bod llawer wedi ymuno â’r achos yno fel
mae cyfrifiad swyddogol o’r rhai a oedd yn
bresennol yng nghapeli ac eglwysi’r dref ar
y Sul, Mawrth 31. 1851 yn tystio.
Dyma’r ffigurau:
Presennol yn y bore 55 o ddisgyblion; Presennol
yn y pnawn 80; a’r hwyr 105. Cofnodir hefyd y
geiriau hyn ‘Oherwydd nad oes gweinidog
sefydlog amrywia’r gynulleidfa. Ceir capel llawn
pan fydd y pregethwr yn boblogaidd’.
(Wm. Parry, Diacon)
Ychydig dros ugain mlynedd y bu Capel
Joppa mewn bodolaeth a phan agorwyd y
Capel Annibynwyr mawr, helaeth, Salem,
ym Mhen-y-graig yn 1862, caewyd Joppa ac
aeth yr aelodau i Salem. Rai blynyddoedd
wedyn defnyddiwyd yr adeilad gan gwmni
o’r enw “Segontium Steam Laundry” a bu yno
am hanner canrif neu fwy, ond tua chanol y
ganrif ddiwethaf fe’i dymchwelwyd ynghyd
â gweddill y tai ar yr ochr yna i’r stryd, “a’i
le nid edwyn ddim ohono mwyach”. Ond
erys yr enw mewn dau le yn nhref
Caernarfon a’r cyntaf ohonynt yw ar y stryd
ynghyd â’r enw Saesneg a plac yw yr ail sydd
i’w weld ar fur yn festri Capel Salem.
T. MEIRION HUGHES

Modurdy

B & K Williams
Lôn Parc / South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

01286 678310
Papur Dre
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PAWB YN C
SYMUD
Y LLYS
A’r llys newydd ar fin agor fe gafodd
Papur Dre wahoddiad i ymweld â’r
adeilad newydd a chael argraff rhai o’r
staff oedd newydd symud yno i weithio.
Y pedair fu’n siarad efo ni oedd Ffion
Williams, Nicola Roberts, Bethan
Williams ac Iris Davies a’u sylwadau
cyntaf oedd mor anhygoel oedd yr
adeilad. Roedd yr adnoddau’n well a
phawb efo’i gilydd ar yr un safle oedd yn
gwneud pethau’n llawer iawn mwy
hwylus. Mantais arall yw gallu cymysgu
ag asiantaethau eraill fel: yr Heddlu,
CPS, Swyddfa Prawf a chyfreithwyr. Yn
y llun pellaf mae pedair yn sefyll yn rhan
o’r adeilad lle mae’r caffi sy’n cael ei
redeg gan Yr Ambiwlans Awyr.

SGIDIA’N SYMUD
Digon llwm ydi Stryd Llyn wedi bod ers cau
‘rhen Woolworths, ond erbyn ddiwedd Mai,
bydd siop newydd yn cael ei hagor – er nad yw’n
newydd i bobl dre chwaith – sef Siôp y Crydd, a
hynny
ddrws
nesaf i lawr o
Wo o l w o r t h s
gynt.
Cychwynnodd
G w y n d a f
Williams ei yrfa
fel crydd pan yn
bymtheg oed yn
Chamberlins
Caernarfon, un o
dair siop crydd yn y dref ar y pryd. Yn bedwar ar
hugain, agorodd Gwyndaf ei siôp ei hun yn 15
Pool Hill, Caernarfon, ac yn 1986, ymunodd
Gerwyn ei fab yn y busnes.
Ar draws yr un amser, gwelwyd cwymp ym
mhrisiau esgidiau a olygai fod llai a llai yn dod i’r
siop i’w trwsio, felly penderfynodd y ddau ehangu
eu busnes drwy gynnig gwasanaeth torri goriadau
o bob math, a gwerthu ac engrafu tlysau a
chwpanau. Yn ddiweddar, ehangodd y ddau
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ymhellach eto gan
gynnig gwasanaeth
trwsio a glanhau
gemwaith.
Oherwydd cynydd
mewn busnes dros y
misoedd
a’r
blynyddoedd diwethaf, roedd rhaid
cael lleoliad mwy, felly aethpwyd ati i brynu’r siop
newydd yn Stryd Llyn, er mwyn gallu cynnig
gwasanaeth ehangach i gwsmeriaid. Bydd y siop
newydd yn parhau i gynnig gwasanaeth
proffesiynol, graenus o drwsio esgidiau, torri
goriadau o bob math gan gynnwys goriadau
transponder i geir, gosod strapiau a batris mewn
oriawr, gwerthu ac engrafu cwpanau a thlysau ar
gyfer pob achlysur, a glanhau a thrwsio gemwaith.
Felly bobl Caernarfon, dewch yn llu i’r siop
newydd a’r Stryd y Llyn i brofi prisiau cystadleuol,
gwaith o safon uchel, a gwasanaeth cartrefol
Gymreig, gyda thros 43 mlynedd o brofiad yn Siôp
y Crydd – Gwyndaf Williams a’i Fab.
Elen Medi
(Efallai y cawn lun o’r siop newydd erbyn rhifyn
nesa Papur Dre)

LOTTI

A’I BEIC

Mae Siop Lotti & Wren
oedd yn arfer bod yn 29
Stryd Fawr, Caernarfon
wedi symud i 7b, Stryd y
Plas, dros ffordd i Siop
Palas Print. Yn ôl y
perchennog,
Jennifer
Hanlon mae’r symud wedi
golygu bod teimlad llawer
brafiach ac ysgafnach tu
mewn i’r siop newydd ac
mae hi’n siŵr y bydd y
cwsmeriaid
arferol
ac
ymwelwyr yn gweld y
gwahaniaeth er gwell. A
chyn i chi ofyn, ydi mae’r
beic wedi symud hefyd ac
yn edrych yn dda o flaen y
siop newydd.
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CODI PAC!

TTI

BEIC

Lotti & Wren
er bod yn 29
, Caernarfon
i 7b, Stryd y
fordd i Siop
t. Yn ôl y
Jennifer
r symud wedi
teimlad llawer
ysgafnach tu
op newydd ac
ŵr y bydd y
arferol
ac
yn gweld y
er gwell. A
fyn, ydi mae’r
mud hefyd ac
n dda o flaen y

SYMUD TYˆ A DATHLU
Bu llawer o fynd a dod yn Llwyn y Gân, 6 Ala Las, Caernarfon
yn ddiweddar ers i Emrys a Derwena Jones symud yno i fyw o
Lanfyllin, sir Drefaldwyn. Maen nhw’n rhieni (a rhieni yng
nghyfraith) i Alwena a Gwyn Lewis, 80 Cae Gwyn, ac yn nain a
thaid i Llŷr, Rhydian, a Heledd.
O fewn wythnos i symud i fyw i’r dref, fe fuon nhw’n dathlu penblwydd eu priodas (60 mlynedd – priodas ddiemwnt) yng
nghwmni cymdogion, ffrindiau a theulu. Mae Papur Dre yn
dymuno’n dda iddyn nhw yn eu cartref newydd ac yn gobeithio y
byddan nhw’n teimlo’n gartrefol yng nghanol y Cofis!
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O Sul i Sul
SALEM
Mai 17 10 a.m. a 5 p.m. Y Gweinidog
Y Parch. J.Ronald Williams
Mai 24 10 a.m. Parch. Terry Edwards,
Aberystwyth 5 p.m Y Gweinidog
Mai 31 10 a.m. a 5 p.m. Y Gweinidog
Mehefin 7 fed 10 a.m. (oedfa gymun) a
5 p.m. Y Gweinidog
Mehefin 14 10 a.m. Dr Elwyn Richards,
Caernarfon 5 p.m. Y Gweinidog
EBENESER
Gwasanaethau am 10 y.b. Yr Ysgol Sul yn
cydredeg â'r Oedfa
Mai 17 Mr Eurfryn Davies, Llandegfan
Mai 24 Y Parch. Emrys Evans, Caersws
Mai 31 Y Parch. Iwan Ll. Jones,
Porthmadog
Mehefin 7 Mr Glyn Owen, Llanwnda
Mehefin 14 Y Parch S. O. Hughes, Bae
Colwyn

RHODRI YN
Y DOC
Roedd na ddau brifweinidog yn Dre yn
ddiweddar!
Un ar y Maes (fel mae o wedi bod ers
blynyddoedd) a’r llall yn ymweld â Doc
Fictoria.
Roedd y Gwir Anrhydeddus Rhodri
Morgan A.C, Prif Weinidog Cymru yng
Nghaernarfon i agor datblygiad Doc
Fictoria yn swyddogol. Gan na chafodd
Mr Morgan groeso gan y tywydd – y
glaw yn tywallt a’r gwynt yn gyrru croesawyd y Prif Weinidog i’r Doc yn
un o’r swyddfeydd gan Mark Watkin
Jones. Yno hefyd ymhlith y gwesteion
yr oedd y Maer, y Cynghorydd Myfi
Powell Jones, Hywel Williams A.S. ac
Alun Ffred Jones A.C.

NODDFA
Cynhelir yr oedfaon am 3 o'r gloch gyda'r
Ysgol Sul yn cyfarfod am 2:30 oni nodir yn
wahanol
Mai 17 - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
Cydaddoli gydag eglwysi'r dre yn Eglwys
Llanbeblig - Dim Ysgol Sul
Mai 24 - Parch Eric Jones
Mai 31 - Parti'r Pentecost. Cyfle i ddathlu
Gŵyl y Pentecost mewn gwasanaeth
arbennig am 3 ac yna Parti am 4 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb Dim Ysgol Sul
Mehefin 7fed - Parch Marcus Robinson
Bydd paned a sgwrs wedi'r gwasanaeth.
Croeso cynnes i bawb
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Mai 17 Pumed Sul wedi’r Pasg – Sul y
Gweddïau
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
5.30: Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
(Llanbeblig)
Mai 24 Sul wedi’r Dyrchafael
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig)
6.00:Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mai 31: Pentecost – Y Sulgwyn
10.30: Cymun Plwyfol (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Mehefin 7: Sul y Drindod
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
2.00 a 6.00: Gŵyl Gorawl (Plwyf
Llanbeblig)
Mehefin 14 Sul Cyntaf Wedi’r Drindod
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher: 10.00: Cymun
Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener: 8.30: Cymun
Bendigaid (Llanbeblig)
SEILO
Mai 17 Gweinidog Sul Cymorth Cristnogol
Llanbeblig 6yh
Mai 24 Rhodri Glyn
Mai 31 Parch Gwenda Richards
Meh 7 Parch Gwenda Richards
Meh 14 Parch Eifion A. Roberts

Y Prif Weinidog, Rhodri Morgan yn cael ei hebrwng drwy’r glaw yn Noc Fictoria gan Debbie
Thomas o Gwmni Watkin Jones

WYTHNOS
CYMORTH
CRISTIONOGOL

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Mai 10 – 17 Wythnos Cymorth
Cristnogol yng Nghaernarfon.
Nos Fawrth : Beicio Noddedig – 10
milltir ar hyd Lon Eifion. Nos Fercher
yn Theatr Seilo am 7 o'r gloch:
Cyngerdd Talentau’r eglwysi am 7o’r
gloch. Nos Sul Mai 18 Oedfa Undebol
Cymorth Cristnogol yn Eglwys
Llanbeblig. Casglu o ddrws i ddrws.
Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon

01286 673121
Teganau, modelau yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane
Chicio a phob math o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.
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F…FynIL
B
I
gwylio
a gwrando!

MANION
Yn ôl y C&D Herald mae na bosib y bydd
bloc ar Cofi Loc, a hyn ar ôl agor Cofi Doc.
Beth sydd yn mynd ymlaen? Ydi’r
Llywodraeth yn dechrau dilyn y Cyngor
Gwynedd Coc-yp Susdem? Ella, heb i ni
wybod, bod Gwynedd wedi bod yn peilotio
susdem hollol newydd o lywodraeth susdem sy’n cadw pobl yn [weddol] hapus
drwy chwerthin ar ben y susdem ! Ond
dydi Coc-ypiaeth ddim yn creu gwen bob
amser! Yn bendant ddim ar ôl darllen am
Brad y Bathodynau Gleision. Os yw pobl
anabl, ia pobl anabl, yn gwneud y
camgymeriad lleiaf wrth ddangos eu
bathodynnau glas mae’r waci wardyns yn
bangio ticad arno’n syth. Boncyrs! Ydyn
nhw ar fonws? Fysa’ nhw’n colli eu swydd
petae nhw’n bwcio neb mewn wythnos?
Ydyn nhw’n breuddwydio am ddybl ielow
leins ar bob stryd yng Ngwynedd? Ydyn
nhw’n cysgu mewn eirch efo ’chydig o
darmac o Transylfenia?
Yn ôl i Cofi Loc. Mae na rai sydd yn ei
erbyn yn poeni y bydd teuluoedd
carcharorion yn symud i’r ardal a boddi ein
Gwasanaethau Cymdeithasol. O’n i wastad
wedi meddwl y bysa Cofi Loc yn garchar i
droseddwyr Gogledd Cymru ac y byddai’r
teuluoedd felly yma’n barod! Tydi
carcharorion ddim isho’u teuluoedd i
symud atyn nhw, isho mynd yn ôl at eu
teuluoedd ma nhw, ia ddim?! Beth bynnag
DECHRA mae stori Cofi Loc – dim ond
dechrau cofiwch, yn dilyn sagas hir fel
Buffetgate, Doc Fictoria a pwy saethodd
Kennedy.
Mae saga Doc Fictoria ar ben beth
bynnag, Mae’r lle yn swyddogol ar agor.
Hip Hip Hwre. Ac yno mae cloc newydd
sbon, fel cofeb ac anrheg i bobl Dre. Diolch
yn fawr i Mrs Dilys Fletcher-Hill am fod
mor garedig. Ond yr unig Gofis welith y
cloc yn gyson ydi rheini sydd ddigon
anffortunus i ymweld â’r Swper Syrjeri.
Ella dylid ei alw’n Cloc y Cleifion. Oni
fyddai’r cloc yn cael ei werthfawrogi’n fwy
ac yn fwy o ddefnydd tasa fo wrth y bys
sdeshon ella? Oedd, mi roedd ffatri taid y
ledi ar safle Doc Fictoria ond dwi’n siwr y
bysa’r gofeb yn well yng nghanol Dre. Fydd
o ddim yn Cofi Clock yn Fictoria Doc.
Weithiau mae ambell i ddigwyddiad yn
Dre yn achosi crafu pen. Y goeden yn jêl
Segontium ydi un. Un arall ydi’r gwaith
celf ar y llwybr o Feed My Lambs i’r
Eagles. Mae’r llun i’w weld yn glir o’r
fflaiofyr, gyferbyn â Chapel Salem. Ond y
cwestiwn mawr ydi pam bod na lun o
Mahatma Ghandi (neu Ben Kingsley) wedi
cael ei greu yn y fan yma? Pam rŵan?
Mae’n debyg na chawn ni byth wybod ond
ella bydd o’n ddigon i ddechrau trafod ailwneud llun Ed Povey
wrth y Llyfrgell. Mae
hwnnw angen gwaith.
14

Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n mynd am beint efo beiro a llyfr
nodiadau yn lle ffrindiau. Mis yma:

MORGAN LLOYD
Mae’r Morgan Lloyd ar y Maes wedi’i
weddnewid ers i Angharad Anwyl gymryd
rheolaeth dros y lle rai misoedd yn ôl. Mae
wastad wedi bod yn adeilad braf, ond fel
dywedodd Chico, un o regiwlars y pnawn,
“Mi oedd y lle wedi cael enw drwg, ond
mae o wedi gwella rŵan, ac ma’i’n lân
yma!” Mae o’n cofio lle da yma gynt, yn y
1980au pan oedd Brian yn landlord, a
Chico’n gweithio tu ôl i’r bar.
Owain ydi’r barman ar fy ymweliad i
heddiw, ac mae o’n amlwg yn mwynhau ei
waith mewn tafarn braf a golau, gyda’r haul
yn dod i mewn drwy’r ffenestri. “Mi
wnaeth Angharad gau’r lle am wsnos gyfan

pan ddoth hi yma,” meddai, “a llnau y lle’n
iawn a gwneud y lle i fyny. Mae’r
pnawniau’n braf yma, eitha distaw, er ei
bod hi’n prysuro dipyn rŵan. Criw lleol
rheolaidd fydd yma yn y dydd, ond mae’r
nos yn fwy unpredictable. Mae hi’n llawn
dop bob nos Sadwrn, ac mae ’na griw
gwahanol yn dod ar nos Wener i weld y
bandiau sy’n chwarae yn y seler – criw
dipyn mwy hamddenol na chriw nos Sad!”
Bitter (Worthington) ydi’r ddiod mwya
poblogaidd yn yr wythnos, a lager a fodca
ar y penwythnosau – “dan ni’n fflio drwy
fodca!” medd Owain. Peint o Ginis ges i,
am £2.90 – pris digon cyffredin i Ginis
erbyn hyn yn anffodus. Mae hanes y
Morgan Lloyd yn ddifyr, ac mae na lun ar
y wal yn dangos hen adeilad mawr Morgan
Lloyd (lle mae K2 rŵan) oedd yn cysylltu
â’r adeilad presennol drwy dwneli dan y
Maes. Mae disgynyddion i Morgan Lloyd
yn dal i fyw yn Dre.
Mae ’na gwrt bach braf yn y cefn hefyd, ac
mae ’na gynlluniau i gynnal pethau yn
fanno dros yr haf, a chael ambell i
berfformiwr acwstig yn y bar mawr ar
bnawniau Sul. Yn y cyfamser mae’r
nosweithiau Gwener yn y seler yn mynd o
nerth i nerth.
Yn y Morgan mis yma: 15 Mai – Geraint
Lovgreen a’r Enw Da; 22 Mai –
Threatmantics, Eitha Tal Ffranco; 29 Mai
– Bob Delyn, Gwyneth Glyn.

Owain a Chico wrth y bar

Lloriau

Carpedi
a Rygs

Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim
• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol
Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon

(01286) 677757

AM FUNUD

Ar y funud mi rydw i’n cloffi rhwng dau
feddwl. Mae fy nheimlad i’n deud am i
mi beidio â phleidleisio pan ddaw’r
Etholiad Cyffredinol nesa – fel protest.
Ond mae fy rheswm i’n deud y dylwn i
bleidleisio, protest neu beidio, ac y dylai
pawb arall wneud yr un peth.
Yr hyn sy wedi chwerwi fy ysbryd i - fel
chithau hwyrach - ydi gwleidyddion, ar
fwy nag un lefel o lywodraeth, yn hawlio
‘costau’ sydd y tu hwnt i bob rheswm ac
yn ddigon wynebgaled i gyfiawnhau
hynny. Mi wn i fod gwleidyddiaeth yn
medru bod yn gêm fudr, hyd yn oed
mewn tre fach fel Caernarfon, ond mae
pluo nythod ar bwrs y wlad yn ddrwg
ychwanegol. Yr hyn sy’n dwysáu
pethau, wrth gwrs, ydi bod hyn i gyd yn
digwydd a hithau’n gyfnod o
ddirwasgiad: pobl allan o waith,
teuluoedd ifanc yn colli’u cartrefi a
phlant yn gorfod mynd heb ddim. Yn
wir, mae ‘pres poced’ rhai gwleidyddion
bump a chwe gwaith yn fwy na chyflog
byw nifer o’u hetholwyr. Ydi hi’n foesol
gywir i gefnogi’r math yna o wleidydda?
Ar y llaw arall, peth rhesymol ydi
pleidleisio
beth
bynnag
yr
amgylchiadau. Ar un ystyr, pleidleisio
ydi’r unig ddewis; yn wir pleidleisio
sy’n rhoi dewis inni. Cyn Deddf
Pleidlais Ddirgel 1872 fe gollodd sawl
chwarelwr ei waith am iddo wrthod
pleidleisio i berchennog y gwaith ac fe
gollodd sawl ffarmwr ei denantiaeth am
bleidleisio i rywun heblaw ei Feistr Tir.
Ond peth cwbl annheg ydi pardduo pob
gwleidydd hefo’r un parddu. Wrth gwrs,
mae yna wahaniaeth dybryd rhwng
gwleidyddion a’i gilydd. A dydi un cam
gwag, o angenrheidrwydd, ddim yn
dadwneud
blynyddoedd
o
gymwynasgarwch. A phan ddaw’r awr,
pleidleisio fydd fy hanes innau mae’n
siŵr. Ond dydw i ddim wedi deud,
naddo, pleidleisio i bwy nac i ba blaid?
Mae hynny’n ddewis o hyd.
Harri Parri

DATHLU PENBLWYDD
YN 100 OED

Roedd yr 8fed o Fai yn ddiwrnod arbennig i
Mrs Gwennie Jones sydd wedi symud ers
ychydig wythnosau i Gwynfa, Cartref
Preswyl i Bobl Hŷn ar Ffordd y Gogledd. Y
diwrnod hwnnw roedd hi yn dathlu ei phenblwydd yn 100 oed.
Ganwyd a magwyd Gwennie Jones ym
Mhorthmadog, yr hynaf o 7 o blant. Hi ydi’r
unig un ar ôl bellach. Yn ifanc iawn aeth i
weini i'r Ficerdy – y teulu yn Eglwyswyr
selog iawn, yn enwedig ei thad. Maes o law
daeth i weini i Gaernarfon at y teulu oedd yn
byw yn "Gwynfa" ble mae hi nawr yn byw.
'Roedd dau frawd a gwraig un ohonynt yn
byw yno. 'Roedd y brodyr ynglŷn â'r busnes
Te ac yn teithio'n aml i Lerpwl a Llundain ar
y trên o stesion Caernarfon oedd bron
gyferbyn â Gwynfa. Ar y trên 7 y bore y
byddent yn mynd a golygai hynny fod
Gwennie Jones yn codi'n fore iawn i wneud
tân a brecwast iddynt. 'Roedd yno ‘Dining
Room’ a ‘Drawing Room’ a chegin ac yn y
fan honno y byddai hi. Byddai yn mynd i
fyny i lanhau'r llofft sy' yn y tŵr sy' ar y tŷ o
hyd.
Priododd â Sam Jones - brodor o'r dre' ac
arferent addoli yn eglwys Dewi Sant, Twtil.
Ganwyd iddynt 3 o blant - Gwyndaf sy'n
byw ym Mhwllglas. Plisman oedd Gwyndaf
cyn iddo ymddeol. Mae Gwyneth y ferch

yn briod â Len o Benisarwaun ac Alan, y
mab arall a oedd cyn ei ymddeoliad yn
Bennaeth Gwasanaeth Tân Gwynedd.
CROESO NÔL I GAERNARFON A
LLONGYFARCHIADAU MAWR I CHI
AR
DDATHLU
PEN-BLWYDD
ARBENNIG IAWN!

9-11 Pen Deitsh, Caernarfon Gwynedd LL55 2AU
Ffôn: (01286) 672602 • Ffacs: (01286) 676728

Oriel ac Anrhegion
Agored 7 diwrnod yr wythnos. Tocynnau
anrheg ar gael o £1 i fyny
Cynigion arbennig ar lawer o nwyddau

Arddangosfa mis Mai:
gwaith gan Karen Jones
Gwaith artistiaid lleol • Crefftau o Gymru
Anrhegion at bob achlysur • Busnes teulu • Sefydlwyd 1924

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd
Cyfreithwyr
25 Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
(01248) 723106

Siambrau'r Castell
2A Y Bont Bridd
Caernarfon
(01286) 673381

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol • Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar
15 Stryd Salem
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9BP
(01407) 831777

Trem y Don
Benllech
Ynys Môn
LL74 8TF
(01248) 852782

Y Gilfach
Stryd Penlan
Pwllhwli
LL53 5DE
(01758) 703000

Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol • Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol
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POBOL DRE
JOHN HUGHES
FFERYLLYDD

John Hughes, Chemist “Siop Llanfaglan” yn
100 oed
Roedd y sgwrs yn ddifyr a bywiog yng
nghwmni Mr. John Hughes yng nghartref
Gwynfa ychydig ar ôl iddo ddathlu ei benblwydd yn gant oed. Mae’n darllen llawer
ac yn ymddiddori ym mhopeth sy’n
digwydd yn y dre. Teithiodd lawer ar y
cyfandir a gwledydd Prydain gydag
Arvonia, cwmni ei nith, Rhiannon.
Prentisiodd i fod yn fferyllydd yn Siop
Pen Bŵth yn Pendist yn nau ddegau’r
ganrif ddiwethaf. Bydd rhai yn cofio’r lle
yn siop wlân yn ddiweddarach. Wedi
cyfnod yn y coleg aeth yn fferyllydd i
Lundain cyn symud i Lanberis yn 1936.
Daeth i Siop Llanfaglan (Fferyllfa’r Castell
neu Siop Huw erbyn hyn) ar y Maes yn
1957 gan aros yno tan iddo ymddeol.
“Roeddan ni’n pwyso a mesur popeth yr
adeg hynny a chymerai amser i gael pob
dim yn iawn. Byddwn yn gwneud fy ffisig
annwyd fy hun ac roedd dipyn o werthu
arno fo.” Yn ystod ei gyfnod cynnar yn Dre
cofiai fod 10 siop fferyllydd yno ar yr un
adeg a phawb yn brysur, er nad oedd ond
ychydig o gyffuriau ar gael i’w cymharu â
heddiw. Dyma’r siopau gofiai John Hughes
pan ddechreuodd ar ei yrfa.

SIOPAU FFERYLLYDD YN DRE
Siop Pen Bŵth - Pendist, lle gwnaeth John
Hughes ei brentisiaeth.
Siop Llanfaglan -Y Maes, lle bu John
Hughes yn fferyllydd yn ddiweddarach. Y
perchennog oedd Mr. Jones Plas
Llanfaglan a weithiai yn y siop yn ogystal â
ffermio.
Siop Percy Evans o’r Bontnewydd - top
Stryd Llyn.
Siop Mostyn - Stryd Llyn
Siop Pepper - Stryd Llyn. Teulu’r
optegwyr presennol.
Siop Arthur Williams - Y Maes
Boots - yn Y Bont Bridd yr adeg hynny.
Siop Pritchard - Stryd Bangor, lle daeth
Peris Jones wedyn.
Siop Griffith Owen - ochor bellaf Stryd
Fawr.
Siop Twtil - lle mae Siop Malcolm heddiw.
Bu Mr. Owen, dyn bychan, roddai wersi
piano i blant uwchben y siop, yno am
flynyddoedd.

ato i gael ffisig iddyn nhw eu hunain a’r
anifeiliaid! “Pan ddeuai buwch â llo byddai
fy nhad yn mynd i nôl 'hadau-blithod' i
Siop Llanfaglan i llnau’r fuwch; caent eu
gwerthu mewn bagiau glas yr un fath â
siwgwr, a byddai nhad yn gwneud llith
efo’r hadau. Roeddan ni’n cadw buchod
Jersey oedd yn dueddol i gael clwy llaeth,
ac roedd 'black drink' i’w gael ato.”
Os oes gan rywun hen luniau o’r siopau, yn
cofio beth oeddech yn brynu yno neu wedi
gweithio yn un ohonynt ar unrhyw adeg,
cysylltwch â Papur Dre.
MARGARET WYN ROBERTS.

Huw Roberts y fferyllydd presennol.

TOWN CABS
Fferyllfa’r Castell neu Siop Llanfaglan.
OWIE JONES YN COFIO
Ar ôl hel atgofion efo Mr. John Hughes, es
ymlaen i weld Mr. Owie Jones fu hefyd yn
gweithio yn Dre am flynyddoedd. Mae
yntau yng nghartref Gwynfa, yn 93 oed a’i
feddwl yn chwim. Cofiai’r siopau uchod yn
iawn. “Twm Alun o Fethel dwi’n gofio yn
gweithio yn siop Pen Bŵth a dros y ffordd
(siop Peris) roedd brawd a chwaer o
Benygroes yn fferyllwyr.”
Dywedodd fod Mr Jones Plas Llanfaglan
yn dipyn o ffariar hefyd a llawer yn mynd

Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995

Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA
Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733
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ADNODDAU TELEDU
Ffôn: (01286) 684 300
Ffacs: 684 379
E-bost: ymholiadau@barcud-derwen.co.uk

Cyfle i ennill llyfrau gwych!

Cyfres o lyfrau byr a bachog
yw’r gyfres Stori Sydyn, ac
mae’r
llyfrau
wedi’u
hysgrifennu’n benodol ar
gyfer oedolion sy’n eginddarllenwyr, y sawl sydd
wedi colli’r arfer o ddarllen
neu unrhyw un sy’n chwilio
am lyfr i’w ddarllen yn
sydyn.
Menter ar y cyd rhwng
Sgiliau Sylfaenol Cymru a
Chyngor Llyfrau Cymru yw’r
gyfres ac fe gyhoeddwyd

pedair cyfrol newydd eleni.
Mae yna ddwy gyfrol
hunangofiannol gan Shane
Williams ac Owain Tudur
Jones. Rhwng cloriau Ar Ben
y Byd cawn rannu gwefr
llwyddiannau Shane yn 2008,
ac mae Fyny Gyda’r Swans yn
rhoi cipolwg ar gyffro bywyd
pêl-droediwr ifanc. Mae
Bywyd yn y Coal House: y
teulu Griffiths yn sôn am
brofiadau’r teulu o Aberteifi
a fu’n rhan o’r gyfres deledu
ac yn Peter Moore: y gwaethaf
o’r gwaethaf ceir hanes un o
lofruddion gwaethaf Cymru.
Mae cyfle i chi ennill set
o’r teitlau diweddaraf yma
drwy ateb cwestiwn syml
iawn!
Pa
ddau
chwaraewr
adnabyddus sydd wedi
ysgrifennu Stori Sydyn
eleni?
Anfonwch yr ateb, eich
enw a’ch cyfeiriad at y
Golygydd mor fuan â phosib.
Y cyntaf i’r felin fydd yn
ennill y llyfrau!

Da ’di Darllen
Rhwng gwylio "Cymru Fach" gan
Wiliam Owen Roberts ar S4C, a darllen
ei nofel ddiweddaraf, "Petrograd", nid
oes gennyf ddowt o gwbl mai ef yw'r
llenor gorau yng Nghymru heddiw.
Wrth wylio'r ddrama, rhwng chwerthin
a chrio weithiau, er ei bod yn greulon
iawn ar adegau tuag atom ni fel Cymry,
mae’n ddoeth a chlyfar iawn. Ond cyfyd
y nofel i dir uwch gydag ôl ymchwil a
gwaith dychrynllyd o drylwyr arni, y tu
ôl i'r ysgrifennu llithrig a braf ei ddarllen. Hoffais "Y Pla"
ganddo gymaint nes i mi ei darllen yn Gymraeg a Saesneg.
Alltudiaeth yw thema'r nofel, a diwreiddio alltudion o Rwsia
adeg y chwyldro mawr, i rannau o gyfandir Ewrop. Nid oes
yma arwr fel y cyfryw, ar wahân i Rwsia neu Petrograd ei hun.
Mae'n hanes chwalfa aruthrol, gyda phawb yn byw mewn ofn
ac ansicrwydd. Y sicrwydd mawr yw cariad pobl at eu Rwsia
hwy eu hunain, ond wrth gwrs mae mwy nag un Rwsia. Pobl
gyfoethog yw'r rhan fwyaf y down i'w hadnabod, ond gwelwn
eu morynion a'u gweision a sut y maent yn trin y rhai hynny.
Ac mae yna dlodion sydd yn hyd yn oed tlotach na hwy, sef y
rhai sydd ar waelod y domen y crafu'r tir, y taeogion, a cheir
milwyr a lladron, a'r modd y syrth un o'r Gwynion i lefel y
rhain. Y mymryn lleiaf o bŵer sydd ei angen ar filwr, i droi yn
deyrn bach atgas ar ei dir ei hun.
Nid yw'r alltudion yn rhyw annwyl iawn, ar wahân efallai i'r
to ifanc. Mae'n bur anodd hoffi yr hen do, ond ni chredaf ein
bod i fod i'w hoffi, gan eu bod mor hunanol - go debyg i'r
Cymry yn y ddrama uchod. Ond mae'n haws cydymdeimlo ag
Alyosha pan mae'n dlawd a diymgeledd, a'i ddwy gyfnither. Y
ddwy ferch yw'r arwresau i mi. Mae'r gweddill yn oll am yr
hyn a fedrant ei gael. Ac wrth gwrs nid yw'r byd ddaeth yn eu
lle yn Rwsia fawr gwell, ac er dechrau yn greaduriaid aruchel
eu gobeithion, troi'n afiach wnânt hwythau. Peth hunanol yw
dyn ac anodd iawn ei gael i roi hapusrwydd y llwyth o flaen ei
hapusrwydd ef ei hun, ac nid yw'r byd yn gwella dim. Gwelwn
mor drist yw'r stori.
Ond erbyn y diwedd mae rhyw fath o obaith i'r teulu yr
ydym wedi dod i'w hadnabod, mae yna gyfle i ailddechrau. A
Margarita (un o'r ddwy gyfnither) yn ôl i Rwsia, i ailddechrau
byw, Larissa (y llall), i Ferlin ac Aloysha i Baris.
Yn anaml iawn iawn erbyn hyn y cawn cystal nofel yn
Gymraeg. Darllenwch hi os gwelwch yn dda. Os na fydd yn
Llyfr y Flwyddyn, bydd gennyf gywilydd o'm gwlad. Deud
mawr.
Gwenllian.

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030

*** Yma yn fuan / Coming soon ***
24.04.09 AN AUDIENCE WITH BENJAMIN ZEPHANIAH
25.04.09 ELIN MANAHAN THOMAS & EU CHAMBER ORCHESTRA
ˆ (THEATR BARA CAWS)
29.04.09 HALIBALW
ˆ (THEATR BARA CAWS)
30.04.09 HALIBALW
* Bydd ffilmiau yn dechrau yn brydlon ar yr amser a nodir (dim hysbysebion)
Awgrymir eich bod yn bwcio tocynnau o flaen llaw gan y bydd y prisiau yn codi rhywfaint ar y diwrnod.

T: 01286 685 222 www.galericaernarfon.com
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Llais uchel merch. (7)
5. Creadur môr sy’n mynd wysg ei ochr. (5)
8. ----- Ddu, morleidr. (5)
9, 14. Gelynion y cowbois. (7,6)
10. “Teulu bach -------”, Moelona. (7)
11. Tref ar lan Llyn Tegid. (1,4)
12. Tri nodyn cyntaf sol-ffa. (2,2,2)
14. Gw 9.
17. Gwasg yn Llandysul. (5)
19. Byddem yn cyrraedd tir. (7)
22. Swyddfa bost. (7)
23. Mwyngloddiwr. (5)
24. Dyn swynau. (5)
25. Trywanu, mynd i mewn i. (7)
I Lawr
1. Deunydd ymolchi. (5)
2. Cymar. (7)
3. Asid hanfodol sydd mewn protein. (5)
4. Gan... (3,3)
5. Clymu mewn dolenni haearn. (7)
6. Slofa i lawr. (5)
7. Dyn budr yn hel merched. (2,5)

12. Yn gwneud elw, neu o leia’n talu’i ffordd.
(7)
13. Cartref henoed yn Ffordd y Gogledd. (7)
15. Cymraeg, Saesneg, er enghraifft. (7)
16. “Morys” sy’n chwythu. (1,5)
18. Awdur yr Efengyl cyntaf. (5)
20. Clawdd i atal dŵr. (5)
21. Plymar Nintendo. (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Yn y smonach hwn mae gwlad y medra.
(4,3)
5. Lle mae’r Ynad Heddwch yn llyncu mil
fan draw. (5)
8. Gwn o’r llanast ei fod yn ddewr. (5)
9. Dau gerbyd ynghyd yn troi’n un. (7)
10. Mae gan Aelod Seneddol Dinas yr
Angylion bryd Eidalaidd. (7)
11. Mae hoglau drwg ar Dan yn troi’n grŵp
o’r 80au. (5)
12. Gron yn cael gradd wael yn ninas dysg.
(6))
14. Mae angen lluchio dyn mwy i’r llaid
(2,1,3)
17. A gaiff bris ar hwyl? (5)
19. Trychfilod bach yn swnio fel petai
ganddynt ddolur gwddw. (7)
22. Bai y cast oedd y cawdel gwyrdd. (7)
23. Daw cyn Charlie ond wedi Juliet.(5)
24. Mae Adda’n gadael ardaloedd argyfwng
y pres. (5)
25. Dyn mewn niwl go iawn ond awn lle’r
aiff. (7)
I Lawr
1. Y gols sy’n troi pethau a rhoi ffordd o
esgyn. (5)
2. Mae’r ynys a’r môr yn cwffio. (7)
3. Amgen yn ffordd arall o gael dilledyn. (5)
4. Cannoedd rhywfodd yn llai a negyddol. (6)
5. Troi yw braint y symbol. (1,6)
6. Dime, Mehefin, bachgen. (5)
7. Yng nghanol perllan goediog ym Môn. (7)
12. Gorchudd yn y bôn heb ddim caled yn ei

gylch. (7)
13. Oni bai am y dryswch ni ddylech
ddieithrio dim un. (7)
15. Un o Lanelli mewn man yn Erin. (4,3)
16. Yn Sodom y ceir cyrchu. (6)
18. Brawd cyntaf yr ail fab yn y ddinas
Feiblaidd. (5)
20. Mewn cwrw Belgaidd ceir gwastraff. (5)
21. Lle mae cysgod angau ceir dim ond un
byw. (5)
Atebion Cliwiau Haws Mawrth
Ar draws
1. Cwlwm. 4. Gambia/Zambia. 9. Ronaldo.
10. Einir. 11. Eiddo. 12. Dwyrain. 13. Mai. 14.
dodo. 16. Olaf. 18. Pur. 20 Aberdâr. 21. Allan,
24. Stade. 25. Oblegid. 26. Madarch. 27.
Nwyon.
I lawr
1. Carmen. 2. Lonydd. 3. moli. 5. Awel y Mor.
6. Bandana. 7. Amrant. 8. Bondi. 13. Moch
Daear. 15. Ochenaid. 17. Cawsom. 18. Prion.
19. Anadin. 22. Llugwy. 23. Alun.
Enillydd: Allan Jones,
30 Stryd Margaret, Caernarfon.
Atebion Cliwiau Cryptig Mawrth
Ar draws
1. Codwm. 4. Taldra. 9. Synagog. 10. Eunuch.
11. Elsi. 12. Ystafell. 13. Dol. 14. Llety. 16.
Wyre. 18. Hoe. 20. Goleudy. 21. Aber. 24.
Awyri. 25. Everton. 26. Seiadu. 27. Casáu.
I lawr
1. Castell. 2. Dinas. 3. Mygu. 5. Abertawe. 6.
Dinefwr. 7. Archolli. 8. Egwyl. 13.
Dymuniad. 15. Eglwysi. 17. Y Glais. 18.
Hywel. 19. Trenau. 22. Betws. 23. Meic.
Enillydd: Gwyneth Thomas,
Araul, Penygroes.
Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at Trystan Iorwerth, Graigwen,
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.
Tocyn Llyfr yn wobr i’r enillydd.

CAPIAU I IOLO AC UN ARALL I
Llongyfarchiadau i Iolo Evans o Lanfair
Isgaer a fu'n chwarae Rygbi dros Gymru CAIO!
dros wyliau'r Pasg. Cafodd Iolo, sy’n
ddisgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Syr Hugh,
ei ddewis i chwarae mewn 2 gêm. Enillwyd
y ddwy gan Gymru. Yn Llanymddyfri fe
drechon nhw Ffrainc o 23 - 21 ynghyd â’r
Eidal o 48 – 11. Ar ôl iddo arwyddo
cyntundeb yn ddiweddar bydd Iolo yn
cychwyn yn Academi'r Sgarlets yn Llanelli
ym mis Medi.

Un arall enillodd gap arall yn ddiweddar –
ei bumed- ydy Caio Iwan. Chwaraeodd o i
dîm pêl-droed Ysgolion Cymru dan 18 yn
erbyn Yr Alban a
Gogledd Iwerddon.

PENCAMPWYR ERYRI
Tîm Rygbi Hŷn Ysgol Syr Hugh Owen ydy Pencampwyr Eryri ar ôl curo Coleg St David's,
Llandudno yn y rownd derfynol.Buddugoliaeth gyffrous i'r hogia o 31 i 21. Boddi yn ymyl
y lan fu hanes Tîm Rygbi Bl8, fodd bynnag. Yng Nghwpan Eryri eto, colli o 12 i 7 wnaeth
hogia Dre yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol Uwchradd Tywyn.
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Y COFIS YN LLANELLI
AC YN FFRAINC (ar dudalen 19)
Roedd y gêm ddiweddar rhwng Sgarlets
Llanelli a Glasgow yn achlysur arbennig i
un aelod o Glwb Rygbi Caernarfon. Un o
fasgots y Sgarlets y diwrnod hwnnw oedd
Ethan Costello, aelod o dîm dan 10 oed
Caernarfon, ac aeth criw o hanner cant o’r
Dre lawr i Barc y Sgarlets i’w gefnogi.

Cerddodd Ethan allan ar y cae hefo
Stephen Jones, capten y Sgarlets, a maswr
Cymru a’r Llewod. Cafodd Ethan ei
gyflwyno i’r dorf, ac roedd llun ohono yn
y rhaglen swyddogol, oedd hefyd yn
cynnwys tudalen gyfan am Glwb Rygbi
Caernarfon.

Cafodd y criw aeth i gefnogi Ethan
ddiwrnod i’w gofio hefyd gan fod capten
arferol y Sgarlets, Simon Easterby, wedi
dod draw i gael sgwrs hefo pawb, ac i
dynnu lluniau. Ac fe ddiolchodd y Cofis
am y croeso trwy weiddi nerth eu pennau
trwy’r gêm.

Simon Easterby’n croesawu’r criw i Barc y Sgarlets

LUKE A MERCH
Y MEDALAU
Nid pawb sy’n cael y cyfle i rwyfo gydag
enillydd medal yn y gemau Olympaidd.
Ond dyna ddigwyddodd i Luke
Samworth o ddosbarth 8G yn Ysgol Syr
Hugh Owen. Wrth gwblhau cwrs rhwyfo
y ‘Boys Brigade’, tra ar wyliau yn
Reading, fe gafodd Luke rwyfo gyda
Debbie Flood. Fe enillodd hi fedelau
arian yng Ngemau Olympaidd 2004 a
2008 ac fe fu’n bencampwraig byd yn
2006 a 2007. Da iawn Luke (a Debbie!).

Luke yn rhwyfo o flaen Debbie Flood yn Reading

Stephen Jones, capten y Sgarlets, a
maswr Cymru a’r Llewod hefo
Ethan Costello y masgot cyn y gêm.

NODDWYR Y PAPUR
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif noddwyr y papur: Cwmni Da, Cyngor Tref Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo. Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar 01286 674314
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