
 

   

        
   

    
       

      
     

     
      

      
        

        
      

     
     

  
        

      
       

         
      

        
 

       
        
       

     
       

   
 

       
     

           
         

 
       

       
        

       
         

    
     

      
      
       

         
    

       
    
     

         
    

        
      

     
        

     
         

        
   

 
     

       
       

       
      

       
       
       
      

    
    

       
     

       
    

     
      

     
       

     
      

        
     

        
        

         
  

 
       
      
       

      
         

     
     

      
        

     
  

       
       

      

    
     

      
     

    
      

      
       

      
     
        

       
       

       
         

       
       

      
       

         
      

      
       

        
      
      

        
        

    
 

         
       

      
        

         
       

      
     

        
       

       
      

        
       
        

          
        

                                                
 

       
      

                                 
          
 

                           

O bentref bach i borthladd pell 
- y Gymraes haelionus. 
Alys Jones #3438 

$ r 17 Mai, 1826 bu farw Thomas 
Hughes, Rhedyn Coch, 
Niwbwrch. Roedd ei wraig, 

Jane Hughes, a fu farw o flaen Thom-
as, yn perthyn i deulu Bryniau, 
Niwbwrch, fy nghyndeidiau yn y 
ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg. Yn ei bennod 'Y Methodis-
tiaid Wesleaidd ' dywed Hugh Owen 
yn Hanes Niwbwrch fod Thomas a 
Jane ymhlith y rhai cyntaf i ymuno â'r 
achos hwnnw yn Niwbwrch, ac mae 
ewyllys Thomas yn cadarnhau ei gy-
sylltiad â'r Wesleyaid. Dywedir, er 
enghraifft, 

' I give and bequeath to my 
Daughter Elizabeth the sum of 15 
Pounds with the Interest of the same 
which I have lent to the Trustees of the 
Wesleyan Chapel of Llangefni for the 
use of the said Llangefni Chapel.' 

Roedd merch arall, Jane, i gael 
' the sum of 20 Pounds which 

I have given upon Interest to the Trus-
tees of Newborough Wesleyan Chapel 
for the use of the said Newborough 
Wesleyan Chapel.' 

Enwir wyth plentyn i gyd yn ewyllys 
Thomas Hughes, gan gynnwys Emma, 
a oedd i gael 'the Interest of the 
said Twenty Pounds, ' - sef decpunt. 

Wyddwn i fawr ddim am Emma, ar 
wahân i'r ffaith iddi gael ei bedyddio 
fis Mai 1785, a bod ei brawd, Row-
land, a'i wraig, Elizabeth, wedi rhoi yr 
un enw i un o'u merched nhw ( sef, 
Emma, mam John Owen Jones/ 
ApFfarmwr ). Ar ddamwain, deuthum 
ar draws hanes marwolaeth merch i 
Emma Rhedyn Coch, sef Mary Wil-
liams, yn Y Drych, 19 Chwefror 1891. 
Yn y golofn ' O Ddinas Chicago' ceir yr 
is-deitl 'Marwolaeth Mrs Mary Wil-
liams, y Gymraes Haelionus,' ac ar ôl 
amrywiol newyddion o Chicago 
neulltuir hanes amdani hi. Dywedir 
iddi farw ar y 3 Chwefror, 1891 yn ei 
chartref, 49 Sangamon Street, Chica-

go, yn 79 mlwydd oed. Cefais o'r papur 
wybodaeth arall, sef mai John Jones, 
Melin Treban, Bryngwran oedd gŵr 
Emma a thad Mary. Yn ôl yr erthygl 
magwyd Mary yn Rhedyn Coch, car-
tref ei thaid a'i nain. (Gwelir llun isod 
o Rhedyn Coch yn y 1980au drwy 
ganiatâd Mairwen Hughes.) 

Dywedir ei bod wedi cyrraedd Chica-
go yn 1837 gydag aelodau eraill o'i 
theulu pan oedd hi'n ferch ifanc. Gan 
na welais gyfeiriad at ŵr Mary o 
gwbwl yn yr erthygl meddyliais wedi 
ei darllen efallai ei fod wedi marw'n 
ifanc. Ni lwyddais i ddarganfod a oedd 
Mary wedi priodi cyn mynd i America, 
ynteu priodi yno a wnaethai. Ar 
ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg roedd llywodraeth America 
wedi gweld potensial y tir gwastad ar 
begwn deheuol Llyn Michigan a'i 
lwybrau dŵr, lle bu yn y gorffennol 
fasnachu crwyn llwyddiannus. Eisoes 
gyda chynlluniau ar gyfer camlas 
( Illinois and Michigan Canal) i 
hyrwyddo llwybr mordwyol tua Gwlff 
Mexico, llwyddoddd yn 1833 i gael 
penaethiaid yr Indiaid brodorol i 
arwyddo cytuneb i symud eu llwythau 
o'r ardal i diroedd ehangach yn Iowa a 
Missouri. Daethai Chicago ym mis 
Medi y flwyddyn honno yn un o drefi 
swyddogol yr U.D., a dim ond rhyw 
350 o bobl oedd yn byw ynddi yr adeg 
honno. 

Yn ei llyfr The Welsh Who Built Chi-
cago (nad oes cyfeiriad at Mary Wil-
liams ynddo ), dywed Dilys W. Rana 
fod Thomas Jefferson Vance Owen, yr 
oedd ei daid a'i nain o Gymru, ac a 
lwyddodd i sicrhau'r cytundeb gyda'r 
Indiaid, wedi ei benodi'n 

'First Executive Officer of the new 
Town of Chicago, where he stayed on to 
help establish a fledgling civic struc-
ture.' 

Sonia hefyd am rai eraill o wreiddiau 
Cymreig oedd wedi sefydlu yn y dref 
newydd ei geni. Erbyn 1837 pan 

gyrhaeddodd Mary Williams, roedd 
Chicago wedi'i hymgorffori yn ddinas, 
a'i phoblogaeth wedi cynyddu i tua 
4,000. Roedd llawer wedi gadael Cym-
ru am America oherwydd amgylchi-
adau byw anodd yn y ddeunawfed gan-
rif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, 
ac yn gobeithio am fywyd gwell mewn 
man gwyn man draw. Roedd llawer 
hefyd, mae'n debyg, o natur anturi-
aethus yn cael eu denu gan straeon o 
lwyddiant a ffyniant, â'u bryd ar fod 
yn gyfoethog a chael bywyd braf. Beth 
bynnag oedd y rheswm pam aeth Mary 
ac aelodau eraill o'i theulu ( na wn i 
pwy oeddynt ) i America, a chyrraedd 
Chicago o bosib yn nyddiau cynnar y 
lle, daeth yn bur gyfoethog. Roedd 
hyn, mae'n siŵr, wrth iddi hi, neu 
efallai hi a'i gŵr, lwyddo i brynu tir yn 
rhad a'i werthu drachefn am bris llaw-
er uwch ar gyfnod pan oedd mewnfud-
wyr yn heidio yno a'r boblogaeth yn 
cynyddu'n gyflym. Yn y darn hwn o'r 
Drych sy'n sôn am ei haelioni, ymd-
dengys fod yr achos Wesleyaidd yn 
agos at galon Mary Williams fel yr 
oedd at galon ei thaid a'i nain, Thomas 
a Jane Hughes: 

Ni lwyddais i ddod o hyd i Mary yn 
Chicago yn 1840. Rhestr o enwau heb 
gyfeiriadau a heb enw gwlad enedigol 
a geir yng nghyfrifiad 1840, a digon o 
rai o'r enw Mary Jones ( ei henw cyn 
priodi) a Mary Williams! Ceir sawl 
Mary Williams wedi ei geni yng 
Nghymru yng Nghyfrifiad 1850 yn 
byw yma ac acw yn yr U.D., ond 
ychydig iawn a oedd yn enedigol o 
Gymru a gofnodir yn Chicago yn y 
cyfrifiad hwnnw, a dim un Mary Wil-
liams. Mae'n sicr bod nifer yn byw yno 
a oedd â'u gwreiddiau yng Nghymru, 
er hynny, ond wedi eu geni yn rhywle 
arall yn yr U.D., gan y bu llawer o 
ymfudo o Gymru i America yn ystod y 
ganrif gynt. 

Yr un oedd fy hanes wrth chwilio 
cyfrifiad 1860. Roedd yr unig Mary 
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Ysbyty Wesley, Chicago yn 1891 
Uchod : Y Drych 19 Chwefror 1891 (Archifau Northwestern Memorial Hospital, Chicago) 

Williams o Gymru a ddarganf�ҭm a'i 
hoed yn cydfynd ag oed Mary, merch 
Emma Rhedyn Coch, yn byw ymhell 
iawn o Chicago, sef yn Vallejo ger San 
Francisco, Califfornia. Ni cheir enw tŷ 
neu rif stryd yn y cyfrifiad, ond yn 
hyrtrach colofn 'Dwelling houses num-
bered in order of visitation' a cholofn 
'Family numbered in order of visita-
tion.' Yn nhrigfan rhif 629, yn rhan o 
deulu rhif 577, roedd Mary Williams 
47 oed, wedi'i geni yng Nghymru. Rhai 
eraill a oedd yn byw yno oedd Thomas 
Morgan, ffermwr 27 oed a anwyd yng 
Nghymru, Julia Morgan 18 oed a 
anwyd yn Illinois, William Morgan 2 
oed a anwyd efallai yng Nghaliffornia 
(annealladwy), Thomas a Joshua 
Jones, llafurwyr 28 a 35 oed a anwyd 
yng Nghymru, John Williams llafurwr 
24 oed a anwyd yn Missouri, Elizabeth 
Williams 13 oed (man geni anneal-
ladwy), a thri dyn arall heb unrhyw 
gysylltiad â'i gilydd fe ymddengys, 
llafurwr, saer a pheintiwr, yn enedigol 
o wledydd gwahanol. Os mai hon oedd 
Mary Williams Rhedyn Coch, y dirgel-
wch i mi oedd pam roedd hi wedi mynd 
o Chicago i Galiffornia, ac yn ôl 
wedyn? Tybed oedd Y Drych wedi 
cymysgu rhai ffeithiau, ac mai 
cyrraedd rhywle arall yn America a 
wnaethai yn 1837, ac mai yn ddiwed-
darach yn ei bywyd yr aethai i Chica-
go? Enw teuluol dau o aelodau ifanc y 
breswylfan yn Vallejo oedd 'Williams.' 
Oedden nhw'n blant iddi hi? 

Gan fy mod eisoes, ar ôl darllen yr 
erthygl yn Y Drych, wedi deall fod gan 
Mary Williams gryn dipyn o arian, 
roedd un peth a wnâi i mi feddwl 
efallai mai hi oedd yn Vallejo yng 
nghyfrifiad 1860, sef y swm sylwed-
dol, '10,000,' a gofnodwyd yn y golofn 
'Value of real estate' yn ogystal â'r 
'100' yn y golofn 'Value of personal 
estate.' Tybed oedd aur Califfornia yn 

1848 wedi denu gŵr Mary i fenter ar-
all fel cannoedd o ddynion eraill yn y 
cyfnod, a bod yn teulu wedi symud o 
Chicago yn fuan wedi'r adeg honno? 
Roedd yr 'Illinois and Michigan Canal' 
yn barod erbyn hynny, ac yn caniatau i 
deithwyr ( hyd 1853) yn ogystal â 
nwyddau i gael eu cludo ar hyd y Mis-
sissipi i New Orleans, lle gallent for-
deithio ymlaen oddi yno at guldir Pan-
ama, croesi'r tir yno a chael agerlong 
arall am San Fransisco. Wedi mentro o 
Gymru i America, gallai Mary fentro 
eto o Chicago i Vallejo. 

Os oedd Mary Williams yn Vallejo yn 
1860, wyth mlynedd yn ddiweddarach 
mae'n debyg ei bod yn ôl yn Chicago. 
Yn 1868 prynodd ddarn o dir neu 'lot' 
am $83.93 ym mynwent Graceland a 
sefydlwyd yn 1860, a rhwng 1871 a 
1887 claddwyd yno bedwar a'u henwau 
teuluol yn 'Jones,' ac un yn 'Hughes.' 
Nid oes dim gwybodaeth am eu per-
thynas â Mary. Dyfalaf eu bod yn per-
thyn efallai i frawd neu frodyr iddi a 
oedd o bosibl wedi mynd gyda hi i 
America yn y 1830au. 

Yn 1870 darganfûm Mary Williams 
58 oed yn Chicago, a dim ond hi, 
'teulu' rhif 978, oedd yn nhrigfan 733, 
ac erbyn hyn roedd gwerth ei heiddo 
( 'real estate' ) yn '30,000.' Yng 
nghyfrifiad 1880, drwy lwc, roedd col-
ofn enw stryd, ac roedd 'Mrs M. Wil-
liams', 67 oed, wedi'i geni yng Nghym-
ru yn byw yn Sangamon Street, sef y 
stryd, fel yr adroddir yn Y Drych, lle'r 
oedd cartref Mary pan fu farw fis 
Chwefror 1891. Cofnodwyd mai 
'housekeeping' oedd ei gwaith. Does 
dim colofn eiddo yn y cyfrifiad hwn. 
Ceir colofn 'House number' yn ogystal 
â'r colofnau rhifau arferol, ond dim 
ond bob hyn a hyn y ceir rhif y tŷ 
wedi'i lenwi yn y golofn. Teulu arall 
oedd yn rhif 49 Sangamon Street yn 

1880, ac ni nodir beth oedd rhif cartref 
Mary Williams. 

Chwiliais ymhellach, a gweld yn Y 
Drych 28 Mehefin 1888, hanes agor 
'addoldy newydd a phrydferth y Wes-
leyaid ' yn Chicago. Ychwanegodd yr 
awdur, Dafydd Rhisiart, ar y diwedd, 
' Crybwyllodd y Parch. Lewis Meredith 
yn ystod y dydd fod yr addoldy yn cael 
ei alw yn Bethania am mai Mair 
ydoedd enw y foneddiges haelfrydig a'i 
cyflwynodd i'r eglwys.' Meddyliais am 
y stori ryfeddol o'r Beibl am Lasarus, 
Martha a Mair ym mhentref Bethania. 
Meddyliais hefyd tybed oedd y 
'foneddiges haelfrydig' yn bresennol 
yng ngwasanaeth agor y capel yr oedd 
ei leoliad ' ar gongl Jackson Boulevard 
a Francisco Street' (Y Drych 17 Me-
hefin 1897). Wedi darllen hefyd yn yr 
erthygl goffa fod Mary wedi cael 
'trallodion mawrion yn ei bywyd,' a'i 
bod wedi cael 'mordaith bywyd yn 
dymhestlog enbyd,' cynyddodd fy 
chwilfrydedd ynglŷn â'r wraig a dreuli-
odd flynyddoedd cyntaf ei bywyd yn 
Niwbwrch ac a fentrodd mor bell, fel y 
gwnaeth llawer i un arall o'i blaen, a 
llawer mwy wedyn. Fel y dywed Dilys 
W. Rana yn ei rhagymadrodd i'w llyfr, 

' It is truly remarkable to contem-
plate how courageous a decision it was 
for those early Welsh pioneers to leave 
their homes and travel into the un-
known.' 

Drwy garedigrwydd staff Llyfrgell 
Newberry, Chicago cefais wybodaeth a 
gasglwyd ganddynt o wahanol ri-
fynnau o'r papur newydd Chicago Dai-
ly Tribune a ddangosai fod achos llys 
wedi bod ynglŷn ag ystâd Mary Wil-
liams. Darganfûm nad oedd ei gŵr 
wedi marw wedi'r cyfan. Charles Wil-
liams oedd ei enw, ac er nad oedd wedi 
byw gyda Mary ers llawer iawn o 
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Chicago Daily Tribune Rhag.18,1891 

flynyddoedd roedd yn awyddus wedi 
iddi farw i elwa o'i hystâd, ynghyd â 
rhai aelodau eraill o'i theulu. Deallais 
wedyn rywfaint ar y cyfeiriad at y 
'trallodion mawrion ' yn ei bywyd. Yr 
ymddiriedolwyr enillodd yr achos, gan 
sicrhau fod dymuniad Mary i'w harian 
fynd at y Wesleyaid yn cael ei wired-
du, ac ail godwyd capel newydd Betha-
nia yn 1897 'ar gongl Jackson Boul-
vard a Nassau Street ' (Y Drych 17 
Mehefin 1897). 

Byddai Mary wedi gweld twf aruth-
rol y porthladd afon yn ystod ei bywyd. 
Byddai wedi bod yn ymwybodol o rai 
o'r camau cyntaf yn hanes datblygiad 
cynnar y ddinas, megis y cynlluniau i 
adeiladau'r Gamlas a'r cynlluniau am 
y rheilffordd gyntaf oddi yno i waith 
plwm Galena i'r gogledd-ddwyrain. Yn 

ddiweddarach, byddai wedi gweld 
cynnydd y ffatrioedd fel y prysurai'r 
porthladd grawn, coed a chig yn lle o 
bwys yn ystod y 1870au. Mae'n bosibl 
y byddai wedi profi ofn yn ystod y tân 
mawr a ddinistriodd canol y ddinas ym 
mis Hydref 1871, pan gollodd tua 300 
o bobl eu bywydau a thros 900,000 eu 
cartrefi, ac wedi gresynu oherwydd yr 
ymrafael a'r colli bywydau eto yno yn 
1877 mewn cysylltiad â streic y 
gweithwyr rheilffordd. 

Yn ystod y flwyddyn cyn ei mar-
wolaeth efallai y byddai wedi teimlo'r 
cynnwrf wrth i'r ddinas a'i chyd-
Gymry edrych ymlaen at Ffair Fawr y 
Byd a oedd i'w chynnal yno yn 1893, 
pan fyddai ' yr holl fyd a'i wraig yn 
debyg o ddyfod i Chicago' ( Y Drych, 
Rhagfyr 19, 1890). Erbyn hynny, roedd 
poblogaeth y ddinas ymhell dros fil-
iwn, ac roedd yn lle gwahanol iawn i'r 
lle y daethai Mary iddo yn 1837. 

Yn ôl Y Drych darllenwyd yng 
ngwasanaeth angladdol Mary Wil-
liams, 'gofiant byr a phrydferth' a 
ysgrifennwyd gan y Parch. Lewis Mer-
edith (Lewis Glyn Dyfi, gweinidog cyn-
taf Bethania) a oedd yn rhy wael i fod 
yn bresennol. Dywed awdur yr erthygl, 
'E.R.' (y Parch. Ellis Roberts a fu 
hefyd yn weinidog Bethania), ei fod yn 
edrych ymlaen at weld cofiant i Mary 
Williams gan 'y llenor coeth a'r bardd 
awen ber' yn Yr Eurgrawn, ond hyd y 
gwn, ni chafwyd y cofiant, a bu farw 
Lewis Meredith fis Medi yr un flwyd-
dyn. 

Cofeb Mary Williams 
Mynwent Graceland, Chicago. 

(drwy garedigrwydd staff 
Mynwent Graceland ) 

Mae'r Wesley Hospital Report 1891 
dyddiedig Hydref 31, 1891, yn dangos 
fod $500 wedi ei roi tuag at yr ysbyty 
yn enw Mary Williams y flwyddyn 
honno hefyd, a'r ymddiriedolwr ' Mr 
David Evans, Carpenter Street, gynt o 
Towyn, Meirionydd, ' ( a oedd, yn ôl y 
papur newydd, yn gyfrifol am holl 
drefniadau angladd Mary) fyddai wedi 
sicrhau fod ei dymuniadau yn cael eu 
cyflawni. 

Dichon y byddai Thomas a Jane 
Hughes wedi rhyfeddu at fywyd gwa-
hanol eu hwyres. Mae'n siŵr y byd-
dent wedi bod yn falch o'i haelioni at 
wahanol sefydliadau yn y wlad bell, ac 
yn arbennig o'i theyrngarwch i'r achos 
Wesleyaidd. ■ 

From a small village to a distant port – the generous Welshwoman 

Thomas Hughes of Rhedyn Coch, Newborough, whose 
wife, Jane, was related to my Bryniau ancestors, died in 

May 1826. Thomas and Jane were among the first members of 
the Wesleyan Methodists in Newborough, and Thomas's will 
confirms his connection with the movement. By chance, in Y 
Drych I came across a memorial tribute to Mary Williams, 
daughter of Emma, one of their eight children. When she was 
a young woman, Mary, who had been brought up in Rhedyn 
Coch, and other members of her family left Anglesey for 
America. She arrived in Chicago in 1837 when it was incorpo-
rated as a city. Mary became quite wealthy, having probably 
bought land and property that had increased in value with 
the growth of the city. 

The article mentions her generosity towards every Welsh 
chapel in the city, suggests that she paid for the building of 
the Wesleyan chapel, Bethania, and that she lightened the 
financial burdens of a number of churches in various places. 
Others that benefited from her generosity were The 
(Cambrian) Benevolent Society of Chicago, and the Wesley 
Hospital, Chicago where there was a room by her name for 
Welsh patients. I failed to locate Mary in 1840 and 1850, but 
it could be that she and her husband moved to Vallejo, near 
San Francisco, probably soon after 1848 on the discovery of 
gold in California. 

I found there in 1860 a Mary Williams from Wales, right 
age, (value of real estate $10,000) and others, some of whom 
were born in Wales, and two with the name 'Williams' who 
could be her children. In 1868, and back in Chicago, Mary 
bought a plot in Graceland Cemetery, where between 1871 
and 1887 four with the surname 'Jones' and one 'Hughes' 
were interred, possibly related to her. In 1870 and 1880 Mary 
lived in Sangamon Street, Chicago, where she died on 3 Feb-
ruary , 1891. A reference in the article to tribulations in her 
life prompted me to investigate further, and I found that her 
husband, Charles Williams ( whom she had probably married 
in America and who had not lived with her for many years) 
was alive when she died, and that he and others were eager to 
benefit from her estate. In a court case after her death, a suc-
cessful outcome for the Trustees of Mary's estate ensured that 
her money later went towards building a new Bethania chap-
el. Mary would have seen a vast change in the river port be-
tween her arrival in 1837 and 1890 when it's population was 
well over a million. 

Her grandparents, no doubt, would have wondered at her 
different life, and would have been proud of her generosity 
and her contribution to the Wesleyan cause. ■ 
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