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Brollach
Is mór an onóir dom mar Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Pleanáil
brollach a thabhairt don fhoilseachán seo: Daonlathas agus Athrú Na Toghcháin Áitiúla de 1920 in Éirinn.
Is cuid bhunúsach dár sochaí é an Rialtas Áitiúil. Trí stair agus
forbairt an Rialtais Áitiúil sa tír seo a thuiscint, ligtear dúinn
machnamh a dhéanamh ar a thábhacht inár saol sa lá atá inniu ann,
ach freisin ar an gcaoi ar mhúnlaigh sé pobail na nglún a bhí ann
roimhe seo.
Níl aon amhras ach go raibh Rialtas Áitiúil ina thiománaí tábhachtach d’fhorbairt
eacnamaíoch, shóisialta agus phobail ag leibhéal áitiúil, chomh maith le seachadadh
seirbhíse poiblí inár bpobail. Rinne sé ionadaíocht ar shochaí uile na hÉireann le
100 bliain anuas. Ligeadh do guth de gach ball den tsochaí a chloisteáil sa phróiseas
daonlathach agus sna struchtúir chinnteoireachta áitiúla. B’fhéidir nach dtugtar faoi
deara ról agus tábhacht an Rialtais Áitiúil uaireanta, ach tugann foilseacháin mar seo
léargas ar cé chomh tábhachtach agus a bhí sé 100 bliain ó shin agus, mar a aibhsíodh
le linn na paindéime reatha de COVID-19, cé chomh tábhachtach agus atá sé sa lá atá
inniu ann.
Tá an t-ádh linn go bhfuil a leithéid de bhailiúchán de dhoiciméid stairiúla ag seirbhísí
cartlainne ár n-údarás áitiúil a ligeann dúinn staidéar agus tuiscint níos fearr a fháil ar
chomhthéacs na dtoghchán áitiúil ní ba thábhachtaí i stair an stáit, b’fhéidir. Nuair a
léitear miontuairiscí cruinnithe, páipéir bhallóide agus ábhar cartlainne a raibh rochtain
ag glúnta roimhe seo orthu, tugtar fíorbhlas ar an saol mar a bhí 100 bliain ó shin.
Is fiú a lua, áfach, in ainneoin na ndifríochtaí iomadúla inár saol inniu i gcomparáid le
100 bliain ó shin, go bhfuil bunús an daonlathais agus tábhacht an rialtais áitiúil mar an
gcéanna.

Daonlathas agus Athrú ǀ Na Toghcháin Áitiúla de 1920 in Éirinn
Is féidir linn cosúlachtaí a fheiceáil idir an dá thréimhse in am - conas a bhunaigh
údaráis áitiúla coistí chun dul i ngleic le saincheisteanna sláinte poiblí agus chun
aghaidh a thabhairt orthu agus seirbhísí poiblí a sholáthar in aimsir ghéarchéime agus
iad ag brath ar ioncam ó rátaí agus muirir áitiúla. Cuireann an foilseachán béim freisin
ar na bealaí inar spreagadh mná chun páirt a ghlacadh sa pholaitíocht áitiúil 100 bliain
ó shin, obair a bhfuil an Rialtas an-diongbháilte í a chur chun cinn inniu i gcomhar le
príomhpháirtithe a mhaoiníonn agus a thacaíonn an Roinn seo léi.
Gabhaim comhghairdeas agus buíochas ó chroí le Cartlannaithe agus Bainisteoirí
Taifead Rialtais Áitiúil agus le gach duine a bhfuil baint acu le táirgeadh an fhoilseacháin
thábhachtach seo a cheiliúrann Toghchán Áitiúil 1920. Tá súil agam go n-úsáidfear
an leabhrán seo chun léitheoirí a chur ar an eolas agus léargas a thabhairt dóibh ar
thábhacht an rialtais áitiúil agus na hionadaíochta daonlathaí inár bpobail. Mholfainn
do léitheoirí céim amháin eile a ghlacadh agus teagmháil ghníomhach a dhéanamh le
d’údarás áitiúil chun tuiscint a fháil ar an obair ríthábhachtach atá á déanamh aige duit
féin agus do do phobal.

Peter Burke, TD,
an tAire Stáit do
Rialtas Áitiúil agus Pleanáil
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Réamhrá
Tá raidhse bunábhar i gcartlann na n-údarás áitiúil ina ndéantar
doiciméadú ar fheidhmiú an rialtais áitiúil, agus don tréimhse 1919-23,
san áireamh.
Ba phointe lárnach i stair an rialtais áitiúil in Éirinn iad na toghcháin áitiúla
1920 (údaráis uirbeacha i mí Eanáir agus na húdaráis eile i mí na Bealtaine
agus i mí an Mheithimh). Ba iad an chéad cheann inar úsáideadh vótáil
Ionadaíochta Cionmhaire (IC). Tar éis na dtoghchán dhearbhaigh go leor
údarás áitiúil a ndílseacht do Dáil Éireann, a raibh iarmhairtí móra aige
don chóras rialtais áitiúil in Éirinn.
I gcomhthéacs Dheich mbliana na gCéad bliain, tá sé tábhachtach na himeachtaí seo
a cheiliúradh; léiríonn siad nach streachailt míleata amháin a bhí sa streachailt ar son
neamhspleáchais ach gur streachailt pholaitiúil agus phobail a raibh inti freisin. Bhí tacaíocht
an rialtais áitiúil agus a dílseacht don Dáil Éireann nua thar a bheith tábhachtach ar mhaithe
le saoirse na hÉireann sa tréimhse seo. Le toghchán den oiread sin iarrthóirí a raibh
neamhspleáchas á lorg acu go raibh tacaíocht an phobail ann do chineál nua neamhspleáchais
agus rialtais in Éirinn.
Ghearrfaí pionós ar údaráis áitiúla as a dtacaíocht le Dáil Éireann agus bheidís ag streachailt le
deontais agus tacaíocht airgeadais a chailleadh ó Bhord Rialtais Áitiúil na Breataine. Rinne a lán
comhairlí iarracht rátaí a bhailiú agus iad ag cur in aghaidh ruathar ó Chonstáblacht Ríoga na
hÉireann agus ó Arm na Breataine. Rinneadh damáiste don bhonneagar agus ba dheacair teacht
ar chistí ach d’éirigh le húdaráis áitiúla maireachtáil agus seirbhísí a sholáthar dá bpobail.
Athrú tábhachtach ab ea tabhairt isteach na hIonadaíochta Cionmhaire freisin agus bhí sé
le bheith mar bhunchloch dár gcóras polaitiúil. Féadtar breithniú ar an toghchán cathrach i
gCorparáid Shligigh, áit ar úsáideadh é ar dtús báire, mar cheann de na toghcháin áitiúla is
tábhachtaí i stair na hÉireann agus ba thoghchán fíor-ionadaíoch agus daonlathach a bhí ann
den chéad uair.
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Tá go leor le foghlaim ónár stair agus ba chóir dúinn a bheith bródúil aisti. Cuireann údaráis
áitiúla seirbhísí cartlainne áitiúla, músaeim agus seirbhísí leabharlainne ar fáil chun ligean
do dhaoine foghlaim óna stair agus a bheith bródúil as a n-áit i stair na hÉireann. Leanann
údaráis áitiúla ag obair chun tacú le pobail áitiúla agus chun bonneagar a sholáthar trí amanna
dúshlánacha eacnamaíocha, agus táimid bródúil as leanúint leis an traidisiún seirbhíse seo dár
bpobail.
Michael Walsh, Cathaoirleach
Cumann Bainistíochta Cathrach agus Contae (CCMA)
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Luach na gcartlann áitiúil
Tréimhse shuntasach i stair nua-aimseartha na hÉireann ab ea Deich
mBliana na gCéad bliain, a dtugtar uirthi anois, lena n-áirítear an tréimhse
a chuimsítear sa leabhrán seo, 1919-1923, lena gcumhdaítear deich
mbliana d’éirí amach, réabhlóid, críochdheighilt agus cogadh in Éirinn
chomh maith le bunús an Stáit. Tréimhse ama atá doiciméadaithe go maith
in institiúidí cartlainne náisiúnta agus Briotanacha, agus saothraíodh go
leor dá mbailiúcháin chartlainne chun críocha taighde le roinnt blianta
anuas. Rinneadh go leor taighde freisin ar sheirbhísí cartlainne áitiúla
in Éirinn le blianta beaga anuas. D’fhonn feabhas a chur ar thuiscint an
phobail i leith na tréimhse casta seo i stair na hÉireann, rinne cartlannaithe áitiúla catalógú ar
bhailiúcháin maidir le Cogadh na Saoirse agus tréimhsí an Chogaidh Chathartha a bhaineann
lena gcontaetha. Cuireadh feabhas breise ar thaighde trí thaispeántais áitiúla ar líne agus
cainteanna ar chuid de phríomhimeachtaí na tréimhse lena n-áirítear comóradh céad bliain ar
an chéad Dáil de 1919, trí chláir staire béil agus trí ábhar cartlainne rialtais áitiúil a dhigitiú.
Tharla an chuid is mó den mhéid a tharla le linn na mblianta réabhlóideacha ag leibhéal
áitiúil. Déanann Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead Rialtais Áitiúil cartlanna na n-údarás
áitiúil a chothabháil agus a chaomhnú. Cuireann siad taighde áitiúil agus acadúil chun cinn,
lena n-áirítear taighde ar an tréimhse ríthábhachtach seo inár stair a bhaineann le blianta
beaga anuas. Bhí na toghcháin áitiúla de 1918 agus de 1920 ar cheann de na himeachtaí
sainmhínithe le linn na tréimhse seo, agus le hábhar na gcartlann áitiúil, léirítear a dtábhacht.
Déantar go leor de ghníomhaíochtaí na bhfear agus na mban a raibh róil shuntasacha náisiúnta
acu i gCogadh na Saoirse a chaomhnú agus a dhoiciméadú i gcartlanna áitiúla I measc na
cartlainne tá miontuairiscí na gcruinnithe, comhfhreagrais, grianghraif agus ábhar poiblíochta
agus páipéir bholscaireachta arna ndeonú go príobháideach ag daoine aonair nó eagraíochtaí
a raibh baint acu leis an tréimhse i gcontae, i gcathair nó i mbaile. Tá an chuid is mó de
bhailiúcháin na gcartlann áitiúil den tréimhse seo inrochtana chun críocha taighde; tá cuid acu
ar líne anois agus dá bhrí sin tá siad inrochtana don domhan uile. Leis na cartlanna áitiúla ar
‘Dheich mBliana na gCéad bliain’, féadtar cuid de na bearnaí i stair na tréimhse an-suntasaí seo
i stair na hÉireann a líonadh isteach.
An Dr Niamh Brennan, Cathaoirleach,
Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead Rialtais Áitiúil (LGARM)
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Buíochas
Is mian le Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead Rialtais Áitiúil buíochas a ghabháil
leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil as an leabhrán seo a mhaoiniú.
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil go háirithe le Rannán Rialtais Áitiúil na Roinne, as a
gcabhair agus a dtacaíocht go léir.
Gabhaimid buíochas freisin le Michèle Cashman, Staidéar Áitiúil, Príomh-Leabharlann
Shligigh; Mike Murphy, Roinn Tíreolaíochta, COC; An Dr John Crowley, Roinn
Tíreolaíochta, COC; An Dr Mark Humphrys; Liam Kenny, AILG; an teaghlach Bulfin
agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
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Slógadh ar Shráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh, 1917 - 1920
Íomhá le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
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Cúlra
Bhí athrú mór tagtha ar thírdhreach polaitiúil na hÉireann i dtréimhse ní ba lú ná deich
mbliana roimh na toghcháin áitiúla i 1920.
Athrú mór amháin sa tréimhse seo ba ea leathnú na gceart vótála chun mná a chur san
áireamh. Le hAcht Ionadaíocht na nDaoine 1918, tugadh an ceart vótála don chéad
uair do go leor daoine in Éirinn, lena n-áirítear mná os cionn 30 bliain d’aois, agus
breathnaíodh air mar dhul chun cinn mór i dtreo an fhíordaonlathais. Malartóir cluiche
a bhí sa toghlacht leathnaithe, ach ba é an t-athrú is mó sa tréimhse díreach roimh na
dtoghchán áitiúla de 1920 ná an méadú ollmhór ar an tacaíocht do neamhspleáchas
náisiúnta.
Bhí an chuma air go raibh Rialtas Dúchais d’Éirinn dosheachanta, ach cuireadh bac
air arís agus arís eile. I 1913, mar fhreagairt ar an dóchúlacht de Rialtas Dúchais,
bhunaigh Aontachtaithe an Tuaiscirt eagraíocht paraimíleata a raibh go leor arm acu
de níos mó ná 100,000 fear d’Óglaigh Uladh agus le tacaíocht ó choimeádaithe na
Breataine. An bhliain chéanna, bunaíodh Óglaigh na hÉireann i mBaile Átha Cliath ‘chun
na cearta agus na saoirsí is coiteann do mhuintir na hÉireann ar fad a dhaingniú agus
a chothabháil, le tacaíocht ó gach grúpa náisiúnaithe, lena n-áirítear Bráithreachas
Poblachtach na hÉireann, Sinn Féin, Ord Ársa na nIbeirneach, Conradh na Gaeilge, agus
Páirtí Parlaiminteach na hÉireann (IPP).
Nuair a thosaigh an Chéad Chogadh Domhanda, scoilt na hÓglaigh idir na poblachtaigh
agus na daoine a bhí i bhfábhar Rialtais Dúchais tar éis do cheannaire an IPP John
Redmond MP glao ar shaorálaithe iad féin a liostáil i bhfórsaí na Breataine. Leis an
gcogadh, cuireadh aon fhéidearthacht maidir le Rialtas Dúchais ar stad, agus faoi 1916
bhí an chosúlacht ann go mbeadh cionscríobh ollmhór i ndán d’Éirinn. Ag tapú na deise
polaitiúla agus míleata, d’éirigh Óglaigh na hÉireann amach i mBaile Átha Cliath le linn
na Cásca i 1916. Leis an freagra fíochmhar a thug arm na Breataine ar Éirí Amach na
Cásca, chomh maith le bagairt an choinscríofa, agus feachtas poblachtach rathúil de
shlógadh polaitiúil agus cultúrtha, tháinig athrú ar thuairim an phobail náisiúnaíoch i
bhfabhar poblachta neamhspleáiche a bhunú.
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Fillteán comhfhreagrais ó Dháil Éireann, 1919-20
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chomhairle Contae na Gaillimhe
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Léiríodh an t-athrú seo den chéad uair ag an mbosca ballóide i 1917, agus d’éirigh go
maith le poblachtaigh i roinnt fothoghchán, lena n-áirítear Éamon de Valera in Oirthear
an Chláir.
Le comhoibriú Pháirtí an Lucht Oibre, bhuaigh Sinn Féin 73 as 105 suíochán san
olltoghchán i mí na Nollag 1918, agus ar an gcaoi sin chuir siad deireadh leis an IPP
bunreachtúil, agus Páirtí an Rialtais Dúchais. Ní thógfadh poblachtaigh nua-thofa
Shinn Féin a gcuid suíochán ag Westminster agus bhunaigh siad an chéad Dáil Éireann
in Eanáir 1919, ag dearbhú neamhspleáchais náisiúnta. Ag an am céanna, cuireadh
tús le Cogadh na Saoirse / Cogadh Angla-Éireannach le luíochán ar Chonstáblacht
Ríoga na hÉireann (RIC) i Sulchóid Bheag, Co. Thiobraid Árann. I dtús báire ba éard a
bhí i gceist le Cogadh na Saoirse go príomha ná airm a ghabháil agus príosúnaigh a
scaoileadh saor. Ach, mar sin féin, d’éirigh an déine níos láidre ó mhí Mheán Fómhair
1919, leis an RIC, an Airm agus údaráis na Breataine faoi bhaghcat, scoite amach agus
faoi ionsaí. Bhunaigh Dáil Éireann rialtas feidhmiúil agus cúirteanna, ag teacht in áit
riarachán Chaisleán Bhaile Átha Cliath a bhí á feidhmiú ag an mBreatain. I rith mí Eanáir
suas go mí Iúil 1920, tréimhse na dtoghchán áitiúil, liostáladh earcaigh shealadacha ón
mBreatain, na ‘Dúchrónaigh’ agus Saighdiúirí Cúntacha, agus dá bharr, tharla coimhlint
fíochmhar eadarnaíoch de luíochán, díoltas treallach agus frith-dhíoltas i gcoinne
gníomhaithe agus sibhialtaigh araon ar fud na tíre. Rinne an IRA go leor beairic RIC, go
háirithe i gceantair thuaithe, a tréigeadh, a scriosadh nó a dhó. Bhí forlámhas an rialtais
áitiúil ag poblachtaigh, Dáil Éireann agus an IRA dosheachanta.

Tairiscint a rinne baill de Chomhairle Dúiche Uirbeach Inis Córthaidh chun rún an 13 Bealtaine
1916 (inar cáineadh Éirí Amach 1916) a ghearradh ón leabhar miontuairiscí ‘i láthair na
Comhairle’ (4 Feabhra 1920)
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch Garman
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Torthaí an Olltoghcháin - Éire ar Fad
Páirtí Parlaiminteach
na hÉireann

1910

1918

73

Náisiúnaí Neamhspleách

2

All-for-Ireland

8

Liobrálaí

1

Aontachtaí Liobrálach

1

Comhghuaillíocht
Aontachtaithe na hÉireann

18

Sinn Féin

73

Páirtí Parlaiminteach
na hÉireann

6

Aontachtaí an Lucht Oibre

3

Aontachtaí Neamhspleách

1

Aontachtaí Éireannach

11

22

Clúdach Chlár na dToghthóirí, 1920 do bhuirg pharlaiminte chontae chathair Chorcaí
Íomhá le caoinchead Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí
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Athchóiriú rialtais áitiúil
Leis an Acht Rialtais Áitiúil (Éire), 1898,
a rith ina dhlí, rinneadh rialtas áitiúil
a shruthlíniú. Chuir sé deireadh le
feidhmeanna rialaithe, ach ní feidhmeanna
dlíthiúla, na nArd-Ghiúiréithe agus
bunaíodh na gcomhairlí contae, uirbeacha
agus tuaithe.

Cad a bhí san Ard-Ghiúiré
Bhí Ard-Ghiúiréithe ann ó
ré na Normannach. Bhí siad
neamhthofa agus comhdhéanta
d’úinéirí talún a roghnaigh Sirriam
an Chontae. D’fheidhmigh siad go
príomha mar údaráis rialtais áitiúil
ar leibhéal an chontae . Tugadh
é sin ar an gcóras de bharr go
raibh ar na hard-ghiúróirí a gcuid
tograí agus buiséid oibreacha
poiblí (tuairiscí) a chur i láthair sa
chúirt le haghaidh smachtbhanna
oifigiúil ag breitheamh . I measc
na seirbhísí a sholáthair agus a
íoc an tArd-Ghiúiré Cess, bhí
ráta iníoctha ag áititheoirí, chun
bóithre agus droichid a dhéanamh
agus a dheisiú, tithe cúirte a
thógáil agus tobhach chun tacú
le hospidéil dúiche, scoileanna
agus príosúin. Leis an Acht Rialtais
Áitiúil (Éire) 1898, cuireadh
comhairlí contae, uirbeacha agus
ceantair, atá fós againn sa lá
atá inniu ann, in ionad na nArdGhiúiréithe, mar chomhlacht
riaracháin.

Mar thoradh ar an gceart vótála
leathnaithe, aistríodh ó chóras rialachais
faoi cheannas tiarna talún go córas i
bhfad níos ionadaí. Reáchtáladh níos mó
ná 4,000 toghchán ceantair in Éirinn an
6 Aibreán 18991, rud a d’fhág go raibh
ollbhua ag tromlach na náisiúnaithe, agus
dá bhrí sin cuireadh an ‘… ..réabhlóid
iontach i rialtas áitiúil na hÉireann i gcrích
go gasta agus go réidh’ 2 .
Ba iad príomhfhreagrachtaí na gcomhairlí
iad siúd a aistríodh ó na hArd-Ghiúiréithe
agus ó bhoird na gcaomhnóirí. Cuireadh
deireadh leis na seisiúin tuairiscí agus
ní raibh an tArd-Ghiúire freagrach as
obair phoiblí a thuilleadh sannadh an
dhá phríomhfheidhm a bhí ag bord na
gcaomhnóirí - an ráta bocht agus dualgais
an údaráis sláintíochta tuaithe - do na
comhairlí.
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Sliocht as miontuairiscí Chomhairle Contae na Gaillimhe, 14 Meitheamh 1919, GC/1/3, lch147
(maidir le toghcháin a chur siar go dtí 1920)
Íomhá le caoinchead Chartlann Chomhairle Contae na Gaillimhe

Áiríodh ar phríomhchumhachtaí na gcomhairlí contae bóithre agus droichid a
thógáil agus a dheisiú; tógáil agus cothabháil tithe cúirte; tacaíocht do tearmainn
mheabhracha, otharlanna contae agus ospidéil fiabhras; cróinéirí a cheapadh; an ráta
bocht a thobhach agus a bhailiú; agus dualgais faoin Acht um Ghalair Ainmhithe, 1894.
Bhí na comhairlí ceantair i gceannas na seisiún tuairiscí barónach agus gnó na nardghiúiréithe maidir le bóithre agus oibreacha poiblí, a raibh an costas á íoc ag an
gceantar. Lean boird na gcaomhnóirí de bheith freagrach as faoiseamh do na bocht
agus as feidhmiú an chórais íoclainne agus as breitheanna, póstaí agus básanna a
chlárú. Rinneadh toghchán na gcaomhnóirí a chomhtháthú sa chóras nua rialtais áitiúil.
Tháinig gach ball de na comhairlí ceantair tuaithe chun bheith ina mbaill de bhoird na
gcaomhnóirí, agus reáchtáladh toghcháin speisialta a bhain leo siúd do na comhairlí
ceantair uirbeacha do chaomhnóirí ó na ceantair uirbeacha3.

14

Na Boird Bhainistíochta
Tháinig an tAcht um Dhlí na
mBocht (Éire) isteach i bhfeidhm
in 1838. Faoin Acht sin, rinne
an tír a roinnt ina n-aontas fé
dhlí na mbocht agus teach oibre
nó “teach na mbocht” i ngach
aon cheann dóibh. Bhí bord
caomhnóirí ar leith ag gach aon
cheann dóibh chomh maith, chun
iad a bhainistiú. Tháinig ardú ar
an méid dualgais a bhí acu siúd
le himeacht ama, agus i measc
freagrachtaí a bhí acu áirítear
an tsláinte poiblí, leanaí a chur
amach ar altranas, an tithíocht
tuaithe agus an tsláíntíocht.
Tar éis don Acht um Rialtas
Áitiúil (Éire) a bheith rite i 1898,
aistríodh go leor d’fheidhmeanna
na mbord caomhnóirí chuig
na comhairlí contae a bhí
nuabhunaithe ag an am, agus
tháinig laghdú ar an méid daoine
a bhí sna tithe oibre de réir a
chéile. Faigheadh réidh leis na
boird, leis na tithe oibre agus leis
an gcóras faoisimh faoi dhlí na
mbocht go luath sna 1920í.

Bord Caomhnóirí Ros Mhic Thriúin ag glacadh le rún ina n-iarradh go
gceadódh cathaoirleach Bhord Príosún na hÉireann na príosúnaigh
imtheorannaithe i bPríosún Chorcaí scrúdú leighis neamhspleách a fháil,
19 Feabhra 1919.
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch Garman

Daonlathas agus Athrú ǀ Na Toghcháin Áitiúla de 1920 in Éirinn
Ar dtús, bhí baill agus lucht tacaíochta Pháirtí Parlaiminte na hÉireann go príomha
i bhformhór na gcomhairlí, a thacaigh leis an tairiscint ar Rialtas Dúchais. Mar a
léirigh Diarmaid Ferriter, staraí agus ollamh de Stair Nua-Aimseartha na hÉireann i
gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, áfach, ‘leis an gcoimeádachas ollmhór a
bhí sa bhallraíocht, chomh maith le haidhmeanna na n-údarás áitiúil nua, go deimhin,
tréigeadh aon smaoineamh go dtiocfadh meon nua réabhlóideach chun cinn in Éirinn
de bharr rialtais áitiúil a thabhairt isteach’ 4 .
Mar sin féin, d’oibrigh na hinstitiúidí rialtais áitiúil éagsúla go maith i gcoitinne gan cur
isteach gan staonadh ó Westminster5, gan mórán maoirseachta a dhéanamh orthu, go
dtí 1920.
Tar éis Éirí Amach 1916, de réir mar a tháinig staid pholaitiúil na tíre chun cinn agus a
chuaigh an teannas i méid, d’athraigh dearcadh na gcomhairlí éagsúla amhlaidh freisin,
agus bhí go leor acu, mar shampla, i mbun feachtais bríomhar ar son cearta agus
scaoileadh na bpríosúnach.
Bhí toghcháin áitiúla le reáchtáil gach trí bliana, ach cuireadh na toghcháin áitiúla de
1917 ar atráth mar gheall ar leanúint den Chéad Chogadh Domhanda. Mar thoradh ar
iarchur ina dhiaidh sin bhí bearna sé bliana ann idir na chéad toghcháin eile i 1920.
Idir an dá linn, ag an Olltoghchán de 1918, ‘a rinneadh i dtír faoi chois míleata’6,
bhuaigh Sinn Féin bua mór do 73 suíochán as an 105 a bhí ar fáil dóibh. Le Forógra na
Saoirse a fógraíodh ag Dáil Éireann an 21 Eanáir 1919 sa Seomra Cruinn i dTeach an
Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath ba é an chéad seisiún de Pharlaimint Náisiúnta a tháinig
le chéile in Éirinn le 300 bliain.
Scaoileadh na chéad urchair de Chogadh na Saoirse an lá céanna agus Sulchóid
Bheag, Co. Thiobraid Árann agus tugadh isteach Cúirteanna Poblachtacha Dúiche i mí
Aibreáin 1920 i mbeagnach gach dáilcheantar in Éirinn7. Mar sin, nuair a reáchtáladh
toghcháin na comhairle ceantair buirge agus uirbeacha i mí Eanáir, agus na toghcháin
do na comhairlí contae agus ceantair tuaithe i mBealtaine agus Meitheamh 1920, bhí
gach ceann acu athraithe, ‘athraithe go hiomlán’ (i bhfocail WB Yeats), ó na toghcháin a
reáchtáladh i 1914.
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Sliocht as Clár na dToghthóirí, 1920 do bhuirg pharlaiminte chontae chathair Chorcaí
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí
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Ionadaíocht Chionmhar
An t-aon vóta
inaistrithe
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An Tabhairt Isteach d’Ionadaíocht Chionmhar in Éirinn
Bunaíodh Cumann Ionadaíochta Cionmhaire na hÉireann sa bhliain 1911. Thacaigh
an cumann le córas na vótála inaistrithe aonair do cheantair toghcháin ilchomhaltaí.
Thacaigh náisiúnaithe ar nós ceannaire Shinn Féin Arthur Griffith lena aidhmeanna.
Chreid sé go gcinnteodh a thabhairt isteach i dtoghcháin na hÉireann go ndéanfaí
ionadaíocht chothrom ar náisiúnaithe agus ar aontachtaithe faoi rialtas Rialtas Dúchais.
Thacaigh go leor aontachtaithe ó dheas le hIonadaíocht Chionmhar. Cuireadh an córas
san áireamh sa Home Rule Act 1914, nár cuireadh i bhfeidhm riamh sa deireadh.
Úsáideadh an córas Ionadaíochta Cionmhaire den chéad uair in Olltoghchán 1918
in aon dáilcheantar amháin, Ollscoil Bhaile Átha Cliath. Mar gheall ar rath iontach
toghcháin Shinn Féin sa toghchán seo bhí ar rialtas na Breataine machnamh a
dhéanamh ar chóras toghcháin na hÉireann. Tugadh faoi deara go raibh neamhréiteach
idir sciar foriomlán Sinn Féin den vóta agus cion na suíochán a bhuaigh an páirtí, mar
gheall ar an gcóras ‘an chéad duine thar an líne’. Lorg an rialtas bealaí chun cosc a
chur ar an bhforlámhas seo a bhí ag an bpáirtí agus spreag sé glacadh le hIonadaíocht
Chionmhar i dtoghcháin ina dhiaidh sin.
Go háitiúil rinneadh triail as an gcóras den chéad uair i dtoghchán i gCorparáid Shligigh
i 1919. Bhí staid airgeadais na Corparáide thar a bheith bocht, agus bhí méadú
ag teacht ar an sainaitheantas i measc lucht gnó aontachtaithe agus náisiúnaíoch
go raibh gá le hathchóiriú ar rialtas áitiúil. Rinne siad iarracht riocht an bhaile a
fheabhsú, ionadaíocht ar an gCorparáid a leathnú agus cumhachtaí a leathnú go rátaí
tobhaigh. Mhothaigh Protastúnaigh go háirithe go raibh siad díchumhachtaithe ag
córas na dtoghchán ‘an chéad duine thar an líne’ a chiallaigh, fiú le níos mó ná 15%
den daonra, nach raibh suíocháin ag a bpobal ar an gCorparáid. Go déanach i 1917,
bunaíodh Cumann Íocóirí Rátaí Shligigh (SRA), ar a raibh íocóirí rátaí Protastúnacha
agus Caitliceacha araon. Fuair siad tacaíocht go tapa ó náisiúnaithe feiceálacha agus
comhairleoirí baile, agus d’fhás éilimh ar athchóiriú toghcháin sa bhaile.
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Go luath i 1918, thug MP Náisiúnach Shligigh Thuaidh, Thomas
Scanlan, bille isteach i dTeach na dTeachtaí a tháinig chun bheith
san Acht Corparáide Shligigh an 30 Iúil 1918. Tharla an toghchán
buirge in Eanáir 1919, agus tharraing sé spéis fhorleathan, toisc
gurbh é an chéad údarás áitiúil é chun Ionadaíocht Chionmhar
a úsáid i dtoghchán in Éirinn nó sa Bhreatain. Vótáil líon mór de
dhaoine, agus ba toradh cothrom a bhí ann i dtéarmaí páirtithe
agus creidimh reiligiúnaigh. Ghlac Sinn Féin agus an Lucht
Oibre (móide iarrthóir neamhspleách náisiúnach amháin) 13
shuíochán ar an gCorparáid nua, agus ghnóthaigh an SRA agus
neamhspleácha eile 11 shuíochán ar fad.

Thomas Scanlan MP
Íomhá le caoinchead
Leabharlann Lárnach Shligigh
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An leathanach seo agus an leathanach roimhe seo: Ciorclán
ó Chumann Ionadaíochta Cionmhaire na hÉireann chuig gach
údarás áitiúil, ag tagairt don oiliúint a theastaíonn do thoghthóirí
agus d’iarrthóirí sna toghcháin áitiúla a bhí le reáchtáil in Éirinn,
7 Deireadh Fómhair 1919
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Alt ‘How Sligo paved the way for Ireland’s P. R. system’ in eagrán
forlíontach The Sligo Champion 1 Eanáir 1986
Íomhá le caoinchead Leabharlann Lárnach Shligigh

Daonlathas agus Athrú ǀ Na Toghcháin Áitiúla de 1920 in Éirinn

Bileog inar tugadh cur síos ar phróiseas toghcháin na hIonadaíochta Cionmhaire,
Deireadh Fómhair 1919 Íomhá le caoinchead Sheirbhís Cartlainne Chontae Lú
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Mhol polaiteoirí de gach claonadh agus an phreas áitiúil agus náisiúnta an glacadh
le hIonadaíocht Chionmhar do thoghchán Shligigh. (sa Sligo Champion an 18 Eanáir
luadh gur ‘ócáid stairiúil’ a bhí ann). Mar sin réitigh an t-imoibriú dearfach an bealach
do rialtas na Breataine an córas a leathnú chuig gach údarás áitiúil in Éirinn in am do
thoghcháin áitiúla ar fud na tíre i 1920. Rinneadh an síneadh seo a thabhairt isteach
sa dlí faoin Acht Rialtais Áitiúil (Éire), 1919. Reáchtáladh na toghcháin i 1920 le linn
Cogadh na Saoirse . Cumhdaíodh Ionadaíocht Chionmhar níos déanaí i mBunreacht
Shaorstát na hÉireann.

Fógra do tháblaí na gCinn Chomhairimh do thoghcháin Ionadaíochta
Cionmhaire, 1920
Íomhá le caoinchead Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Sliocht as miontuairiscí an chéad chruinnithe de Chomhairle Cathrach
Phort Láirge a tionóladh tar éis an chéad toghcháin Ionadaíochta
Cionmhaire, 30 Eanáir 1920
Le caoinchead ó Chartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge
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Fógra clóite maidir le foirm treoracha do threoir an vótálaí i vótáil, 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Toghchán Eanáir 1920 - comhairlí buirge agus uirbeacha
Agus Cogadh na Saoirse ag dul in olcas, bhí tábhacht mhór ag baint le toghcháin
áitiúla 1920. Chonacthas gur deis é dúshlán breise a chur ar rialú polaitiúil na
Breataine i dtréimhse cogaíochta agus géarchéime polaitiúla a bhí ag dul i méid. Nuair
a reáchtáladh na toghcháin áitiúla an 15 Eanáir 1920, bhí 14 póilíní Éireannacha
maraithe cheana féin agus os cionn 20 gortaithe8 de bharr na troda a thosaigh bliain
roimhe sin.
Ba iad toghcháin bhuirge agus uirbeacha 1920 an chéad thoghchán a reáchtáladh faoin
gcóras nua um Ionadaíocht Chionmhar in iarracht ag rialtas na Breataine cosc a chur
ar an leibhéal bua a bhí ag Sinn Féin san olltoghchán de 1918. Toisc gurb iad na chéad
toghcháin áitiúla a tionóladh tar éis 6 bliana, bhí go leor vótálaithe céaduaire i measc na
dtoghthóirí agus go leor iarrthóirí nua ag rith den chéad uair. Roinneadh na hiarrthóirí
idir na náisiúnaithe traidisiúnta nó an páirtí um Rialtas Dúchais agus na náisiúnaithe
níos nua-aimseartha ina raibh deighilteoirí poblachtach, Sinn Féin, Lucht Oibre, grúpaí
Deonacha agus iad siúd nach raibh sásta glacadh leis an bhfoirm de Rialtas Dúchais a
bhí á tairiscint.
Rinneadh vótáil i raon foirgneamh poiblí ar fud gach contae lena n-áirítear scoileanna
náisiúnta, leabharlanna, hallaí baile, tithe cúirte agus tithe oibre. Maidir leis na
toghcháin uirbeacha i nGaillimh, tagraíonn an Connacht Tribune in alt dar dáta 24
Eanáir 1920 do na páipéir bhallóide a thabhairt ‘go seomra an Bhreithimh i dTeach na
Cúirte, agus do dhoras an tseomra a bheith curtha faoi ghlas agus séalaithe. Rinne beirt
phóilín agus beirt ionadaí ó pháirtí Shinn Féin é a chosaint, chomh maith le hionadaí ón
gCeann Comhairimh, ar feadh na hoíche ’.
Rinneadh na vótaí a chomhaireamh de ghnáth i dteach na cúirte agus in oifigí
ceardchumainn. Luadh san Irish Independent (16 Eanáir 1920) gurb é an ‘toghchán ní
ba leadránaí... a tharla riamh’ i mBaile Átha Cliath agus ‘an toghchán ní ba modartha’ a
reáchtáil riamh i nGaillimh sa Connacht Tribune (5 Feabhra 1920). Mar sin féin, tharla
roinnt eachtraí, mar shampla nuair a gearradh príosúnacht trí mhí ar Frederick J. Allen,
fostaí de chuid Chorparáid Bhaile Átha Cliath agus cathaoirleach choiste toghcháin
Shinn Féin i mBaile an Rí as litríocht mhealltach a bheith aige ina sheilbh.9.

27

Daonlathas agus Athrú ǀ Na Toghcháin Áitiúla de 1920 in Éirinn

Samhail den pháipéar ballóide d’iarrthóirí a rinne ionadaíocht do
na Íocóirí Rátaí sna toghcháin bhardasacha i Loch Garman, leis
an mana gur vótaí le haghaidh éifeachtúlacht agus barainneacht
a bheadh sa vótáil do na hainmneacha marcáilte i gcló trom’
The People, 14 Eanáir, 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch Garman
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Cé gur cruthaíodh ceannasacht Shinn Féin le toradh na dtoghchán bardasach, ba í
an éifeacht a bhí ag an gcóras Ionadaíochta Chionmhaire ná gur bhuaigh mionlaigh
uiríll nua. Ghnóthaigh an Lucht Oibre gnóthachain suntasacha agus ghlac Sinn Féin
smacht ar shuíocháin i gceantair ar measadh gur daingneacha aontachtacha a bhí
iontu roimhe seo i gCúige Uladh, agus rinne aontachtaithe an rud céanna i gceantair
náisiúnaithe sa deisceart. Thug na toghcháin áitiúla deis do dhaoine aghaidh a thabhairt
ar shaincheisteanna áitiúla, agus i gCorparáid Shligigh, mar shampla, bhí Cumann na
gCáiníocóirí Ráta ar bharr na vótaíochta.

Grianghraf de Thomás MacCurtain, an chéad
Ard-Mhéara poblachtach do Chorcaigh, 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chathair agus
Chontae Chorcaí
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Síniú Thomás MacCurtain ag deireadh
mhiontuairiscí a chéad chruinnithe mar
Chathaoirleach ar Chomhairle Cathrach
Chorcaí, 30 Eanáir 1920 Íomhá le caoinchead ó
Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí

Fógra clóite faoi thaispeántas a d’eagraigh
Comhairle Ceirdeanna agus Saothair Loch
Garman mar thacaíocht d’iarrthóirí an Lucht
Oibre sna toghcháin bhardasacha i Loch
Garman, 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch
Garman

Dearbhú Peter Hughes maidir le
glacadh le hoifig mar chomhairleoir
don bharda theas UDC Dhún Dealgan,
20 Eanáir 1920
Íomhá le caoinchead Sheirbhís
Cartlainne Chontae Lú
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Sliocht as miontuairiscí Chorparáid Chluain Meala, ag tabhairt dá haire gur tháinig
méadú de 63% líon na vótálaithe mar gheall ar cheart na mban pósta vóta a chaitheamh
agus ina dtaispeántar na hiarrthóirí a toghadh do limistéar na buirge i dTuaisceart
Naomh Muire, Cluain Meala, 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Thiobraid Árann
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Sliocht as miontuairiscí Chomhairle Contae Loch Garman, tar éis an toghcháin i mí
Eanáir, an 30 Eanáir 1920, ag liostáil comhairle nua-thofa le
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch Garman
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Le líon ard daoine ag vótáil agus roinnt troideanna foréigneacha ag tarlú, mar shampla i
gCorcaigh, bhuaigh Sinn Féin 560 suíochán, Lucht Oibre 394, Aontachtaithe 355, Páirtí
an Rialtais Dúchais 238, Neamhspleáigh 161 agus leasaitheoirí cathrach 108. Ghlac
Poblachtaigh smacht i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Luimneach, agus ní raibh
ceannas foriomlán ag aon pháirtí amháin i bPort Láirge ná i nDoire (10). Bhí 10 as 12
chomhairle uirbeacha san iomlán i gCúige Uladh lena n-áirítear an Srath Bán, Doire, an
Ómaigh agus Ard Mhacha anois faoi chomhrialú náisiúnaí/Sinn Féin. Ba í Béal Feirste
an t-aon chomhairle uirbeach inar ghnóthaigh aontachtaithe smacht le 35 suíochán.
Bhí 60 ball ann, 5 acu Sinn Féin, 5 náisiúnaithe agus 13 Lucht Oibre11 .
Mar sin féin, cé go raibh an bua ag Sinn Féin agus dul chun cinn á dhéanamh ag an
Dáil Éireann nua, i ndáiríre, bhí comhairlí áitiúla fós ag brath go mór ar chúnamh
na Breataine, dá bhrí sin d’fhan siad i mbun cumarsáide le Bord Rialtais Áitiúil na
Breataine. Bhí sé seo contrártha le treoracha na Dála agus in ainneoin gur rith go leor
comhairlí rún go gairid tar éis na dtoghchán chun glacadh le húdarás Dáil Éireann thar
údarás an Bhoird Rialtais Áitiúil12 .

Bileog toghcháin ó chartlann Liam de
Róiste (TD agus Comhairleoir)
Íomhá le caoinchead ó Chartlann
Chathair agus Chontae Chorcaí
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Sinn Féin (incl. Sinn Féin/ITGWU)
Antrim

Naonalist
Labour

Derry

Unionist

Tyrone

Donegal

Independent

(incl. Municipal Reform)

Fermanagh
Armagh

Sligo

Down

Cavan
Mayo

Roscommon Longford
Westmeath

Galway

Monaghan

Louth
Meath

Dublin

King's
Queen's Kildare
Clare
Tipperary

Wicklow

Number
of seats

Carlow
Kilkenny

5
15

Wexford

Limerick

30
Kerry

60

Cork

120

Waterford

180

Leitrim had no urban
district council

Léarscáil ina taispeántar sciar na suíochán a bhuaigh páirtithe
i ngach contae i dtoghcháin i mí Eanáir, 1920
Íomhá le caoinchead Atlas of the Irish Revolution (UCC)
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Treoracha don Uachtarán i dtoghadh na gcomhairleoirí contae i gContae
Dhún na nGall i 1920
Íomhá le caoinchead Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Toghchán mí na Bealtaine agus mí an Mheithimh 1920 –
comhairlí contae agus ceantair tuaithe
Tar éis a feidhmíochta iontaí i mí Eanáir,
bhíothas ag súil go n-éireoidh go maith
le Sinn Féin sna toghcháin do chomhairlí
contae agus do chomhairlí ceantair tuaithe
i rith an tsamhraidh. Gheall an páirtí go
dtógfadh sé níos mó tithíochta poiblí agus
go bhfeabhsódh sé seirbhísí sláinte agus
áitiúla eile, ar saincheisteanna iad ar dóigh
go bhfaighidís tacaíocht dá bharr, seachas a
chlár oibre deighilte.
Tionóladh toghcháin timpeall na tíre ar
dhátaí go déanach i mí na Bealtaine agus
go luath i mí an Mheithimh agus bhí rogha
ag údaráis áitiúla an lá vótála a shocrú
laistigh den tréimhse seo. Mar gheall ar
Ionadaíocht Chionmhar a thabhairt isteach,
bhí gá le hoideachas a chur ar dhaoine
faoin gcaoi ar oibreodh sé. Thuairiscigh
sa Freeman’s Journal an 9 Meitheamh go
raibh an Cumann Ionadaíochta Cionmhaire,
a reáchtáil feachtas poiblíochta roimh
thoghcháin Eanáir, teoranta maidir lena
chuid oibre san fheachtas níos déanaí
mar gheall ar easpa airgid. Go ginearálta,
‘b’éigean do na toghthóirí brath ar
mhúinteoirí Náisiúnta agus ar eagraithe
áitiúla le haghaidh teagaisc sa chóras’, dar
leis an Freeman.

Bileog Chomhairle Ceantair Tuaithe do Cairlinn, Co.
Lú maidir le hiarrthóirí Shinn Féin, Meitheamh 1920
Íomhá le caoinchead Sheirbhís Cartlainne Chontae Lú
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Éamonn Bulfin ar chapall san Airgintín. Toghadh é mar chathaoirleach ar Chomhairle Contae Uíbh
Fhailí i Meitheamh 1920 in absentia tar éis dó a bheith díbeartha i 1919 go Buenos Aires, a áit
bhreithe tar éis imtheorannaithe i Frongoch as a ról in Éirí Amach 1916. Tugadh faoi deara é toisc
gurb é a d’ardaigh bratach ‘Poblacht na hÉireann’ os cionn an GPO san Éirí Amach
Íomhá le caoinchead an Chlann Bulfin

Bhí Cogadh na Saoirse ag dul i méid ó mhí Eanáir agus reáchtáladh ballóidí an
tsamhraidh i gcomhthéacs míleata ní ba mhó. Bhí Arm Poblachtach na hÉireann níos
suntasaí i dtoghchánaíocht ar fud na tíre, lena n-áirítear stáisiúin vótála a chosaint a
tharraing imeaglú ó aontachtaithe.
Ag tagairt do na toghcháin i mBaile Átha Cliath, tugadh faoi deara san Irish Times (8
Meitheamh) gurbh é Sinn Féin an t-aon pháirtí chun iompar a eagrú dá hiarrthóirí agus
dá vótálaithe agus ‘go luath ar maidin bhí gluaisteáin agus feithiclí eile le bratach na
hÉireann orthu ag tabhairt na vótálaithe isteach’.
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Sliocht as miontuairiscí Chomhairle Contae Uíbh Fhailí a tionóladh an 19 Meitheamh 1920
maidir le ceapadh Éamonn Bulfin mar chathaoirleach in absentia. Taifeadann sé freisin go
n-admhaíonn sé údarás Dail Éireann mar rialtas tofa cuí de mhuintir na hÉireann.
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Uíbh Fhailí

Bhí bua cuimsitheach ag Sinn Féin Ghlac an páirtí smacht ar 27 as 33 comhairle
contae, agus i bhFear Manach agus i dTír Eoghain, chomhcheangail sé le náisiúnaithe
chun tromlaigh a dhéanamh. Dearbhaíodh sa Freeman Journal: ‘Tá cailleadh Carsonism
i dTír Eoghain ar cheann de na heachtraí is tábhachtaí sna toghcháin.’ As 206
comhairle ceantair tuaithe, ghlac Sinn Féin 172 agus dá bhrí sin bhí smacht aige ar
fhormhór na mbord caomhnóirí a bhí bainteach sa dlí don bhocht, Mhéadaigh a rath
fiú go Cúige Uladh, agus fuair an páirtí smacht ar 36 as 55 cheantar tuaithe Uladh. Ní
raibh aon taithí ag go leor de na comhairleoirí nua-thofa ar rialtas áitiúil roimhe seo,
agus bhí cuid acu ag fónamh mar Óglaigh na hÉireann.
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Taifead ar aistriú vótaí barrachais Edward Kelly i dtoghchán
Chomhairle Ceantair Tuaithe Bhéal Átha Seanaidh, Meitheamh 1920
Íomhá le caoinchead Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Le toradh foriomlán na dtoghchán bhí ní ba mhó cumhachta ag an Roinn um Rialtas
Áitiúil i riarachán na Dála. Thug an Roinn treoir láithreach do chomhairlí cathaoirligh,
leaschathaoirligh agus ionadaithe a roghnú go cúramach do Chomhairle Ghinearálta na
gComhairlí Contae agus ‘aird chuí á tabhairt ar phrionsabal náisiúnta, ar chumas agus
ar eolas ar riarachán áitiúil’. Go praiticiúil, glacadh leis seo gur cheart baill Shinn Féin a
roghnú do na poist sin.

Litir ó rúnaíocht ghinearálta Dáil Éireann chuig cléireach Chomhairle Dúiche Uirbeach an Longfoirt
maidir leis an rún glacadh le húdarás Dáil Éireann, 17 Bealtaine 1920
Íomhá le caoinchead Leabharlann agus Cartlann Chontae an Longfoirt
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Sinn Féin (incl. Sinn Féin/ITGWU)
Naonalist
Donegal

Labour

Derry

Antrim

Unionist
Tyrone

Independent

(incl. Municipal Reform)

Leitrim

Down
Fermanagh

Armagh

Sligo

Mayo

Cavan
Roscommon

Galway

Monaghan
Louth

Longford

Meath

Westmeath

Clare

Number
of seats
Carlow

150

Kilkenny

Limerick

Kerry

Wicklow

Queen's

Tipperary

Dublin

Kildare

King's

200

Wexford

300

Cork

400

Waterford

700

500

Léarscáil ina taispeántar sciar na suíochán a bhuaigh páirtithe i ngach contae sna
toghcháin i mí na Bealtaine/an Mheithimh, 1920
Íomhá le caoinchead Atlas of the Irish Revolution (UCC)
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Sceitse pheann luaidhe de PJ O’Byrne, Cathaoirleach
Chomhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh, 1920-31
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Thiobraid
Árann
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Fógra clóite d’iarrthóirí do na Cáiníocóirí i dtoghchán cathrach 1920 i Loch
Garman. Toghadh Alice Fennell do Bharda Naomh Muire. Ón nuachtán The
People, 10 Eanáir 1920
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Loch Garman

Póstaer feachtais de chuid Shinn Féin ag impí ar mhná a vóta
a chaitheamh le Robert Barton, toghcháin áitiúla 1920, Cill
Mhantáin.
Íomhá le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
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Mná agus an toghchán áitiúil de 1920
Faoi thoghcháin áitiúla 1920, bhí méid áirithe dul chun cinn déanta cheana féin maidir
le hionadaíocht ban ag leibhéal rialtais áitiúil in Éirinn. Ó 1896, bhí mná le cáilíochtaí
áirithe maoine incháilithe lena dtoghadh mar chaomhnóirí de dhlí na mbocht. Faoi
Acht Rialtais Áitiúil 1898, d’fhéadfaidís seasamh do na comhairlí nua go léir seachas
comhairlí buirge agus contae.
Bhí ról tábhachtach ag an oideachas maidir le cuidiú le mná a thuiscint go raibh ról acu
i dtodhchaí a dtíre. Bhí baint ghníomhach ag go leor acu le roinnt gluaiseachtaí, ina
measc Sinn Féin, Cumann na mBan, Bantracht na Tuaithe agus sna feachtais vótála
agus saothair éagsúla. Rinne Léig na hÉireann um Cheart Vótála do Mhná, go háirithe,
canbhasáil agus spreagadh do mhná a n-ainmneacha a chur chun tosaigh mar iarrthóirí
sna toghcháin áitiúla i 1920. Foilsíodh ailt i bpáipéar na Léige, The Irish Citizen ag míniú
an phróisis a bhí i gceist agus ag spreagadh na dtoghthóirí mná chun tacú lena gcuid
féin.
‘Ná lig d’aon bhean cabhrú le grúpa ar bith
nach bhfuil bean amháin ar a laghad ar a thicéad’
The Irish Citizen , 5 Eanáir 1920
Toghadh 42 bean san iomlán ar chomhairlí áitiúla i 1920, ag léiriú an bhealaigh
do rannpháirtíocht níos mó de mhná sa phróiseas toghcháin ag leibhéal áitiúil. Ba
bhaill shuntasacha de Chumann na mBan cuid acu sin a toghadh; bhí cuid acu ina
bhfeachtasóirí paiseanta ar son athchóirithe shóisialta agus chúram sláinte.
Sna toghcháin buirge agus uirbeacha an 15 Eanáir, ba í an tUasal Emily Crowe an
chéad bhean riamh a toghadh mar chuid de thromlach Shinn Féin ar Chorparáid
Luimnigh. As 30 iarrthóir ban i mBaile Átha Cliath agus a bhailte fearainn, toghadh 14,
lena n-áirítear Kathleen Clarke agus Nell Humphreys. I gCeatharlach, toghadh triúr ban
i mbarda ina raibh naoi suíochán13.
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Tugadh triúr ban aontachtaithe ar ais san
oirthuaisceart, toghadh beirt i nDoire. Cé
gur lucht tacaíochta Shinn Féin formhór na
n-iarrthóirí mná, sheas roinnt acu don Lucht
Oibre Neamhspleách. Dhaingnigh mná eile
saincheisteanna áitiúla lena n-áirítear Alice
Fennell, a toghadh do Chorparáid Loch Garman
do Chumann na gCáiníocóirí.

An tOnórach Albinia Broderick,
an chéad bhall ban, a toghadh chuig
Comhairle Contae Chiarraí i 1920
Íomhá le caoinchead cartlann
grianghrafadóireachta The Kerryman,
Cartlanna Chontae Chiarraí

D’éirigh go maith le hiarrthóirí ban i
dtoghcháin an tsamhraidh do chomhairlí
contae, do cheantair thuaithe agus do
chaomhnóirí dhlí na mbocht. Mar a tharla
i mí Eanáir, ba ghaolta le fir 1916 cuid acu
siúd a roghnaigh Sinn Féin lena n-áirítear
Lillie Connolly agus Margaret Pearse. Ba í an
Bhantiarna Albinia Broderick, poblachtánach
Éireannach, an chéad bhean a toghadh ar
Chomhairle Contae Chiarraí. Toghadh an
Bhantiarna Margaret Dockrell, aontachtaí agus
iarbhall de Chumann um Cheart Vótála do
Mhná agus Rialtais Áitiúil Mná na hÉireann, do
dháilcheantar Bhaile na Manach i gComhairle
Contae Bhaile Átha Cliath. Ghníomhaigh
mná freisin mar chathaoirleach nó mar
leaschathaoirleach i gcomhairlí ceantair Lios
Tuathail, Ráth Droma, an Chlocháin agus Béal
na mBuillí. Bhí ról ríthábhachtach ag Alice
Cashel, a toghadh mar leaschathaoirleach ar
Chomhairle Contae na Gaillimhe i 1920 sa
phróiseas chun rialtas áitiúil a athchóiriú agus
é a thabhairt faoi údarás Dáil Éireann.
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Alice Cashel (leas-chathaoirleach tofa ar Chomhairle
Contae na Gaillimhe i Meitheamh 1920)
Íomhá le caoinchead an Dr Humphrys
http://humphrysfamilytree.com/Cashel/al.html
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Litir ó W.T. Cosgrave, an tAire Rialtais Áitiúil maidir le rátaí a bhailiú in
údaráis áitiúla agus na hiarmhairtí d’oifigigh nach gcomhlíonann dualgais a
n-údaráis áitiúil (19 Samhain 1920)
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge IE /
WCC / GNA / 131
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1920-1925 Rialtas áitiúil le linn tréimhse éagobhsaí
Tar éis na dtoghchán i 1920, rith na comhairlí nua-thofa rúin chun aitheantas a
thabhairt do Dáil Éireann agus ag diúltú do Bhord Rialtais Áitiúil na Breataine. Ba chéim
thábhachtach pholaitiúil í an tacaíocht seo ó údaráis áitiúla chun dlisteanacht Dáil
Éireann a aithint agus céim a raibh iarmhairtí tromchúiseacha aici dóibh.
Trína ndiúltú leanúint ar aghaidh tuairisciú don Bhord Rialtais Áitiúil, chaill na húdaráis
áitiúla a rinne é sin an cúnamh deontais ar íoc an Bord leo. Mar thoradh ar a ndiúltú
rátaí a bailíodh go háitiúil a thabhairt ar láimh tionscnaíodh cásanna dlí ina gcoinne.
Rinne fórsaí coróin ruathar ar údaráis áitiúla mar iarracht rochtain a fháil ar na taifid go
forneartach. Mar thoradh ar na leabhair a cheilt ó iniúchóirí rialtais áitiúil agus diúltú
don chomhar, gabhadh go leor oifigeach údarás áitiúil, lena n-áirítear cléirigh bhaile
agus cuntasóirí.
Bhí go leor de na baill tofa agus an fhoireann ag fónamh san IRA freisin. I mí an Mhárta
1920, bhí Ard-Mhéara Chorcaí, d’fheallmharaigh an RIC Tomás MacCurtain agus
gabhadh a chomharba Terence MacSwiney agus chuaigh sé ar stailc ocrais, agus fuair
sé bás i mí Dheireadh Fómhair 1920. Dúnmharaíodh Méara Luimnigh, George Clancy
agus iar-Mhéara Luimnigh, Michael O’Callaghan freisin.
Lean údaráis áitiúla ar aghaidh chomh maith agus ab fhéidir leo ag feidhmiú agus fuair
siad treoir ó W.T. Cosgrave mar Aire Rialtais Áitiúil. Bhí na cumarsáidí ó Dáil Éireann
dírithe ar iarracht a dhéanamh ioncam a chruinniú, an tasc deacair de bhailiú rátaí a
choinneáil agus é a choinneáil ón mBord Rialtais Áitiúil agus ar chostais a ghearradh
chun déileáil le cailliúint deontas. Nuair a síníodh an Conradh Angla-Éireannach i mí
na Nollag 1921 bhunaigh rialtas an tSaorstáit sna 26 chontae. De bharr an Cogadh
Cathartha a raibh mar thoradh air, bhí na húdaráis áitiúla ag streachailt i gcónaí chun
bonneagar a fheidhmiú agus a atógáil agus chun an t-ioncam riachtanach a bhailiú
chun seirbhísí a mhaoiniú.
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Bhí an ré fós corraitheach do na húdaráis
áitiúla agus tháinig coimisinéirí a ceapadh
go lárnach in ionad roinnt comhairlí a bhí
faoi cheannas poblachtánach agus nach
raibh aon airgeadas acu (Cathair Bhaile
Átha Cliath, Cathair Chorcaí, Ciarraí,
Liatroim agus Uíbh Fhailí) ar feadh tamaill.
Thacaigh an pobal i gcoitinne leis an ngá
le hathchóiriú rialtais áitiúil, áfach, agus
dhírigh Rialtas an tSaorstáit a aird ar an
ábhar agus thug sé isteach an Bille Rialtais
Áitiúil, 1924.

Fógra ó Ernest Blythe, an tAire Trádála, Dáil Éireann
maidir le toirmeasc ar allmhairiú agus díol margairín
de dhéantús na Breataine, 5 Bealtaine 1921. Ó
bhailiúchán Bhord Caomhnóirí an Longfoirt.
Íomhá le caoinchead Leabharlann agus Cartlann
Chontae an Longfoirt
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Ba é príomhfhócas an athchóirithe seo
deireadh a chur le comhairlí ceantair
tuaithe agus boird chaomhnóirí agus
a bhfeidhmeanna bóthair agus sláinte
a chomhdhlúthú i gcomhairlí contae,
comhairlí uirbeacha agus corparáidí.
Bunaíodh boird sláinte a raibh freagracht
acu as seirbhísí sláintíochta agus sláinte
- bunaíodh iad seo ag leibhéal contae
nó, i gcás contaetha níos mó, bunaíodh
dhá bhord. Ceapadh Oifigigh Leighis an
Chontae do gach contae le freagracht
as sláinte agus sláintíocht. Tharraing
an tAire an Bille siar chun tuilleadh plé
agus leasaithe a cheadú, agus achtaíodh
an tAcht Rialtais Áitiúil, 1925 i mhí an
Mhárta 1925.
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Litir ó W.T. Cosgrave ag cur in iúl d’údaráis áitiúla nár cheart go mbeadh
‘aon úsáid bhreise acu ón mBord Rialtais Áitiúil (Sasanach)’
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge
IE/WCC/GNA/131
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An leathanach seo agus an leathanach seo a leanas:
An Roinn Rialtais Áitiúil, Dáil Éireann. Ciorclán an 13 Nollaig 1920, a thaispeánann conas a chuir torthaí
na dtoghchán áitiúil ar chumas Rialtas na hÉireann smacht a fháil ar riarachán inmheánach na tíre.
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge IE/WCA/WCC/GNA/88
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Roinnt pearsana suntasacha sna toghcháin áitiúla de 1920

Robert Childers Barton
Íomhá le caoinchead Thithe an
Oireachtais www.dail100.ie

Thomas D. Sinnott
Íomhá ón mBailiúchán T.D.
Sinnott ag Cartlann Chontae
Loch Garman

Robert Barton (1881-1975). B’úinéir talún fairsing
agus iar-oifigeach airm na Breataine é, chuaigh Robert
isteach sa ghluaiseacht phoblachtach tar éis dó drochíde
na gceannairí de 1916 a fheiceáil i mBaile Átha Cliath.
Mar TD d’Iarthar Chill Mhantáin, toghadh é mar
Aire Talmhaíochta ag an gcéad Dáil a shuigh i 1919.
Gabhadh é i mí Feabhra 1919 as óráidí ceannairceach a
dhéanamh, toghadh é mar chathaoirleach ar Chomhairle
Contae Chill Mhantáin i mí an Mheithimh 1920 le linn a
choinneála. Atoghadh chun na Dála é i 1922, cuireadh i
bpríosún é níos déanaí an bhliain sin as a ghníomhaíochtaí
sa Chogadh Cathartha. Chaill sé a shuíochán in
olltoghchán 1923 agus scaoileadh saor ón bpríosún é i mí
na Nollag 1923. Níor lorg sé toghchán arís, ach reáchtáil
sé roinnt ceapachán poiblí ina dhiaidh sin.
Thomas D. Sinnott (1893-1965). Filí, teangeolaí,
múinteoir meánscoile, staraí agus riarthóir poiblí. Ghlac
TD páirt shuntasach in Éirí Amach na Cásca 1916 in
Inis Córthaidh agus gabhadh é as a bheith bainteach le
tréimhsí coinneála i bPríosún Stafford agus i Frongoch go
dtí gur scaoileadh saor é i mí na Nollag 1916. Toghadh é
ar Chomhairle Ceantair Uirbeach Inis Córthaidh i 1920
agus bhí sé ina chathaoirleach ar Bhord Caomhnóirí Inis
Córthaidh i mí an Mheithimh an bhliain sin. Gabhadh
arís é as a ghníomhaíochtaí le linn Chogadh na Saoirse,
ceapadh é ina rúnaí ar Bhord Sláinte Chontae Loch
Garman i 1922. Ceapadh é mar chéad Bhainisteoir
Contae ar Chomhairle Contae Loch Garman i 1942, post
a bhí aige go dtí gur scoir sé i 1953.
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Terence MacSwiney
Íomhá ó bhailiúchán Liam de
Róiste i gCartlann Chathair
agus Chontae Chorcaí

George Nicholls
Íomhá le caoinchead
Chomhairle Contae na
Gaillimhe

Terence MacSwiney (1879-1920). Filí agus drámadóir
a raibh baint aige leis an gcúis náisiúnaíoch ó thréimhse
luath, bhí Terence ar cheann de phríomh-eagraithe agus
cheannasaithe Óglaigh na hÉireann i gCorcaigh ó 1914.
Toghadh é chuig an gCéad Dáil i 1918 mar TD Shinn
Féin do Lár Chorcaí agus d’fhóin sé mar chomhairleoir le
Comhairle Cathrach Chorcaí nuair a toghadh é i mí Eanáir
1920. Toghadh é mar Ard-Mhéara Chorcaí agus mar
Oifigeach Ceannais ar Bhriogáid Uimh.1 Chorcaí de chuid
Óglaigh na hÉireann tar éis feallmharú Tomás MacCurtain
i Márta 1920. Fuair sé bás ar stailc ocrais i bPríosún
Brixton, Londain an 25 Deireadh Fómhair 1920.

Aturnae a rugadh i mBaile Átha Cliath a bhí i George
Nicholls (ca. 1886-1942) a raibh naisc láidre aige le Arthur
Griffith. Ball suntasach de Chór Cathrach na Gaillimhe
Óglaigh na hÉireann, gabhadh é agus imtheorannaíodh
é le linn Sheachtain na Cásca 1916. Toghadh é ar
Chomhairle Contae na Gaillimhe i 1920 agus bhí sé ina
chathaoirleach, 1920-25. Vótáil sé i bhfabhar an Conradh
a dhaingniú. Ag fónamh mar TD ó 1921-27, bhí post aige
mar Aire Cúnta Gnóthaí Intíre ar feadh tréimhse i 1922
agus mar rúnaí parlaiminte don Aire Cosanta, 1925-27.
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Hanna and Francis
Sheehy-Skeffington
Íomhá le caoinchead
Leabharlann & Cartlann
Chathair Bhaile Átha Cliath

Cllr. Kate Breen
Íomhá le caoinchead The
Kerryman

Hanna Sheehy-Skeffington (1877-1946). Ball tofa de
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 1920-1924 í.
Cuimhnítear uirthi mar dhuine de na feimineoirí luatha
in Éirinn ach níl fios ag mórán daoine gur toghadh í
i dToghcháin áitiúla i mí Eanáir 1920, ar Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath mar ionadaí Shinn Féin.
Forbairt shóisialta trí oideachas ba mhó a bhí ina
leasanna, mar d’fhóin sí ar roinnt coistí, lena n-áirítear
Leabharlanna Poiblí - a raibh sí ina cathaoirleach orthu
- Pinsean Seanaoise, Bord Thinreamh Scoile, Oideachas
Teicniúil agus Scoláireachtaí. Lean sí uirthi ag fónamh ar
Chomhairle tofa Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí gur
chuir Rialtas na Saorstát deireadh léi i mBealtaine 1924.

Catherine (Kate) Breen (1869-1937). Iníon le hoifigeach
de chuid Chomhairle Ceantair Uirbeach Chill Airne,
d’fhóin Kate i gCumann na mBan le linn Éirí Amach 1916
agus gabhadh agus imtheorannaíodh í ina dhiaidh sin.
Gabhadh í ina dhiaidh sin as a páirt i bpolaitíocht Shinn
Féin a chur chun cinn le linn fheachtas Olltoghcháin
1918. Toghadh í chuig Comhairle Ceantair Uirbeach Chill
Airne i mí Eanáir 1920, ceann de na chéad ghníomhartha
a bhí aici ná athruithe ar shraith d’ainmeacha sráide a
mholadh chun Cill Airne poblachtach a léiriú. Toghadh í ar
Chomhairle Contae Chiarraí i 1926 agus 1928 agus bhí sí
ina Cathaoirleach ar Bhord Sláinte agus Cúnaimh Phoiblí
an Chontae agus mar Leas-Chathaoirleach ar Chomhairle
Ghinearálta na gComhairlí Contae.
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Litir ó Edward O’Donnell, Comhairle Thuathcheantair Inis
Eoghain, chuig Charlie [O’Callaghan, an Ceann Comhairimh]
maidir leis na dátaí ar a mbeifear ag comhaireamh na vótaí do
na toghcháin áitiúla, an 25 Bealtaine 1920.
Íomhá le caoinchead ó Chartlann Chontae Dhún na nGall
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Aguisín 1
		
		

Torthaí thoghchán na comhairle contae i mí an
Mheithimh 1920 mar a tras-scríobhadh iad ón
Freeman’s Journal, 12 Meitheamh 1920

Léiríonn na contaetha a aibhsíodh i gcló trom thíos sonraí leasaithe ar líon suíochán
agus cleamhnachtaí páirtí ar an méid a foilsíodh sa Freeman’s Journal.
LAIGHIN

Suíocháin
Iomlána

Suíocháin de réir Páirtí

Baile Átha Cliath

19

SF 12; Lucht Saothar agus SF 2; Neamhspleách 2;
Aontachtaithe 3

An Mhí

21

SF 20; Aontas na bhFeirmeoirí 1

Cill Dara

21

SF 15; Lucht Saothar 5; Neamhspleách 1

Co. an Rí (Uíbh Fhailí)

21

SF 19; Lucht Saothar 1

Co. na Banríona (Laois)

22

SF 18; Lucht Saothar Poblachtaigh 3; Aontachtaithe 1

An Lú

28

SF 17; Trádáil & Lucht Saothar 2; Neamhspleách 3;
Páirtí RD 6

An Iarmhí

23

SF 15; Lucht Saothar 5; Náisiunaigh 3

An Longfort

20

SF 20

Cill Mhantáin

20

SF 14; Lucht Saothar 3; Cumann na bhFeirmeoirí. 2;
Náisiunaigh 1

Loch Garman

19

SF 12; Lucht Saothar 7

Cill Chainnigh

19

SF 16; Lucht Saothar 2; Náisiunaigh 1

Ceatharlach

20

SF 13; Lucht Saothar 7
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MUMHAN

Suíocháin
Iomlána

Suíocháin de réir Páirtí

Tiobraid Árann (Thuaidh)

20

SF 19; Lucht Saothar 1

Tiobraid Árann (Theas)

23

SF 23

Corcaigh

32

SF 32

Luimneach

20

SF 20

Ciarraí

20

SF 20

Port Láirge

20

SF 17; Lucht Saothar Poblachtaigh 3

An Clár

20

SF 20

CONNACHT

Suíocháin
Iomlána

Suíocháin de réir Páirtí

Gaillimh

20

SF 20

Maigh Eo

24

SF 24

Ros Comáin

20

SF 20

Sligeach

20

SF 19; Lucht Saothar Poblachtaigh 1

Liatroim

19

SF 19
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ULADH

Suíocháin
Iomlána

Suíocháin de réir Páirtí

Dún na nGall

20

SF 15; Náisiunaigh 3; U. 2

Doire

19

SF 4; Nat. 4; Aontachtaithe 11

Aontroim

21

Aontachtaithe 17; U. 1; Náisiunaigh 2; SF 1

Ard Mhacha

23

SF 4; Náisiunaigh 4; Aontachtaithe 14;
Neamhspleách 1

An Dún

20

Aontachtaithe 13; SF 4; Lucht Saothar 2;
Náisiunaigh 1

Tír Eoghain

26

SF 4; Náisiunaigh 4; Aontachtaithe 11

Fear Manach

20

SF 6; Náisiunaigh 5; Aontachtaithe 9

Muineachán

20

SF 16; Aontachtaithe 4

An Cabhán

21

20; Náisiunaigh 1
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Aguisín 2 Liosta de sheirbhísí cartlainne na n-údarás áitiúil in Éirinn
Comhairle Contae Cheatharlach

Comhairle Contae an Chláir

Cartlann Contae Cheatharlach,
Leabharlann an Chontae,
Sráid na Tulaí, Ceatharlach

Cartlanna Chontae an Chláir,
Comhairle Contae an Chláir,
An Bóthar Nua, Inis, Co. an Chláir

Teil: 059 9129705

Teil: 065 6846271

Ríomhphost: lkennedy@carlowcoco.ie

Ríomhphost: archives@clarecoco.ie

Gréasán: www.carlowlibraries.ie/explore/local-studies

Gréasán: www.clarelibrary.ie

Comhairle Cathrach & Contae Chorcaí

Comhairle Contae Dhún na nGall

Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí,
Comhairle Cathrach Chorcaí,
Foirgneamh Seamus Murphy,
32 Sráid Liam Uí Bhriain Mhór,
Cathair Chorcaí

Cartlann Chontae Dhún na nGall, Comhairle Contae
Dhún na nGall,
Ionad na dTrí Abhainn,
Leifear,
Co. Dhún na nGall

Teil: 021 4505886

Teil: 074 9172490

Ríomhphost: brian_mcgee@corkcity.ie

Ríomhphost: archivist@donegalcoco.ie

Gréasán: www.corkarchives.ie

Gréasán: www.donegalcoco.ie/culture/archives/

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Dún Laoghaire / Ráth an Dúin

Cartlanna Chathair Bhaile Átha Cliath,
c/o Leabharlanna & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath,
138-144 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

dlr Leabharlanna,
dlr Lexicon, Ardán Haigh,
Páirc Moran, Dún Laoghaire, Co. Baile Átha Cliath

Teil: 01 6744996

Teil: 01 2362722

Ríomhphost: cityarchives@dublincity.ie

Ríomhphost: dgunning@dlrcoco.ie

Gréasán: www.dublincity.ie

Gréasán: www.libraries.dlrcoco.ie
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Comhairle Contae Fhine Gall

Comhairle Contae na Gaillimhe

Staidéar Áitiúil & Cartlann Fhine Gall,
46 An tSráid Thuaidh, Sord,
Co. Bhaile Átha Cliath

Cartlanna Chomhairle Contae na Gaillimhe,
c/o Leabharlann Chontae na Gaillimhe,
Teach an Oileáin,
Cearnóg na hArdeaglaise, Gaillimh
Co. Na Gaillimhe

Teil: 01 8704496

Teil: 091 509388

Ríomhphost: karen.delacey@fingal.ie

Ríomhphost: archivist@galwaycoco.ie

Gréasán: www.fingal.ie

Gréasán: www.galway.ie/archives

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Cartlann Contae Chiarraí,
c/o Leabharlann Chontae Chiarraí,
Tobar Mhaigh Dor, Trá Lí,
Co. Chiarraí

Cartlanna Chathair agus Chontae Luimnigh,
58 Sráid Uí Chonaill.
Luimneach
Co. Luimnigh

Teil: 066 7121200

Teil: 061 496526

Ríomhphost: archivist@galwaycoco.ie

Ríomhphost: jacqui.hayes@limerick.ie

Gréasán: www.kerrylibrary.ie

Gréasán: www.limerickcoco.ie www.limerickcorp.ie

Comhairle Contae an Longfoirt

Comhairle Contae Lú

Leabharlann agus Cartlann Chontae an Longfoirt,
Lár an Bhaile, An Longfort
Co. an Longfoirt

Seirbhís Cartlainne Chontae Lú,
Sean-Phríosún, Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia,
Dún Dealgan,
Co. Lú

Teil: 043 3341124

Teil: 042 9324358

Ríomhphost: mmorris@longfordcoco.ie

Ríomhphost: archive@louthcoco.ie

Gréasán: www.longfordlibrary.ie

Gréasán: www.louthcoco.ie
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Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Comhairle Contae Tiobraid Árann

Cartlann Uíbh Fhailí,
Aonad 1F Páirc Ghnó Axis,
Bóthar Chlóirthigh,
Tulach Mhór,
Co Uíbh Fhailí

Cartlann Chontae Thiobraid Árann,
Coimpléasc Údarás Áitiúil Thiobraid Árann,
Páirc Ghnó an Charraigín,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann

Teil: 057 9321421 / 057 9339968

Teil: 0761 065319 / 0761 065000

Ríomhphost: info@offalyhistory.com

Ríomhphost: rachel.granville@tipperarycoco.ie

Gréasán: www.offalyarchives.com

Gréasán: www.tipperarycoco.ie

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Loch Garman

Cartlanna Chathair agus Chontae Phort Láirge,
An tSráid Ard / Leabharlann Dhún Garbhán,
Port Láirge / Cé Davitt,
Dún Garbhán, Co. Phort Láirge

Cartlann Contae Loch Garman,
6A Páirc Ghnó Ard Chaomháin,
Ard Chaomháin,
Co. Loch Garman

Teil: 076 1102144 / 058 21144

Teil: 053 9196572

Ríomhphost: archivist@waterfordcouncil.ie

Ríomhphost: archivist@wexfordcoco.ie

Gréasán: www.waterfordcouncil.ie

Gréasán: www.wexfordcountyarchive.com

Comhairle Contae Chill Mhantáin
Cartlanna Chontae Chill Mhantáin,
Comhairle Contae Chill Mhantáin,
Foirgnimh an Chontae,
Na Geataí Bána,
Baile Chill Mhantáin
Teil: 0404 20126
Ríomhphost: cwright@wicklowcoco.ie
Gréasán: www.wicklow.ie
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