


PORT LÁIRGE AGUS OLLTOGHCHÁN 1918
I Mí na Nollag 1918 eagraíodh olltoghchán in Éirinn.  Ba thoghchán an-tabhachtach é 
seo toisc go raibh mórán daoine a raibh cead vótála acu don chéad uair riamh agus gur 
dhiúltaigh na daoine a toghadh glacadh leis na suíocháin a bhí buaite acu, i dTeach na 
dTeachtaí sa Bhreatain.  Ina ionad sin bhunaigh siad Dáil Éireann agus d’fhógair siad 
Éire ina poblacht agus nach mbeadh sí mar chuid den Ríocht Aontaithe as sin amach.

Ritheadh An tAcht Um Ionadaíocht an Phobail, 1918 i dTeach na dTeachtaí ar an 19 Meitheamh 2017 agus 
thug sé cead vótála do dhaoine nach mbíodh cead acu roimhe sin vóta a chaitheamh in Olltoghchán.

Cé a fuair cead vótála don chéad uair riamh?

• Mná os cionn 30 bliain d’aois a raibh réadmhaoin
  acu arbh fhiú £5 ar a laghad a cíos bliaintúil.

• Gach aon fhear os cionn 21 bliain d’aois a bhí ina
  chónaitheoir sa toghcheantar ar feadh 6 mí

• Fir a bhí ar fiannas a raibh 19 bliain slánaithe acu
   (fir a throid sa Chéad Chogadh Domhanda)

Roimhe seo ní bhíodh cead vótála ach ag saorsheal-
bhóirí £10 nó saorshealbhóirí 40 scilling, fir ab ea
iadsan a mbíodh talamh agus réadmhaoin acu.

Bhíodh ar dhaoine vótáil go poiblí agus bhí gach
aon duine in ann iad a fheiceáil ach sa lá atá inniu
ann vótálaimid i mboth príobháideach vótaíochta 
ionas nach mbíonn ar chumas aon duine eile do
vóta a fheiceáil.  Cad is cúis leis sin? 

San am a chuaigh thart, nuair a bhíodh ar dhaoine 
vótáil go poiblí, bhíodh orthu vótáil de réir thoil a 
dtiarnaí talún mar mura ndéanfaidís amhlaidh bhí
an baol ann go gcaillfidís a dteachín nó a bhfeirm.
Ar uairibh bhíodh daoine sásta vóta a chaitheamh
ar son iarrathóra ach beoir a fháil mar chúiteamh!

Athraíodh é sin sa bhliain 1872 nuair a tugadh
isteach Acht na Rúnbhallóide.  Leis sin bhí daoine 
in ann vótáil de réir mar ba mhian leo féin gan 
aon bhrú orthu an tslí a raibh siad chun vótáil a 
roinnt le haon duine eile.  Dá réir sin ní raibh 
smacht ag tiarnaí talún nó daoine a bhíodh ag
ceannach vótaí ar an tslí a mbíodh daoine a
 caitheamh a gcuid vótaí. 

Cé a fuair cead Vótá la?

Arbh eol Duit?

 IE/DCC/14/3/5/4 Le caoinchead Chartlanna 
Chontae Dhún na nGall

IE/DCC/14/3/5/1 Le caoinchead Chartlanna 
Chontae Dhún na nGall
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FEACHTAS CHUN CEAD VÓTÁLA DO MHNÁ A 
BHAINT AMACH

Ní raibh cead vótála ag mná i bPort Láirge in Olltoghcháin go dtí 1918.  Fuair said cead 
vótála i dtoghcháin áitiúla in 1898 a fhad agus a chomhlíon siad na riachtanais chuí réad-
mhaoine i.e. go mbíodh talamh ar an luach cuí ar cíos acu.
 
Is iomaí bean ó Phort Láirge a bhí ina ball de Chonradh Talún na mBan a bunaíodh I Mí 
Eanáir 1881 agus a raibh Anna agus Fanny Parnell, deirfiúracha Charles Stewart Parnell 
mar cheannairí air.  Bhí go leor buíon áitiúil ag Conradh Talún na mBan agus na mná i 
mbun agóide ar mhaithe le cearta tionóntaí in Éirinn.  Ba iad na mná céanna a stiúraigh 
an feachtas nuair a gabhadh Charles Stewart Parnell agus ceannairí eile Chonradh na 
Talún i Mí Dheireadh Fómhair 1881.  Díscaoileadh Conradh Talún na mBan áfach go luath 
tar éis do Charles Stewart Parnell agus ceannairí eile Chonradh na Talún a bheith scaoilte 
amach ón bpríosún i Mí Aibreáin 1882. 

Bunaíodh Léig na hÉireann um Cheart Vótála do Mhná i mBaile Átha Cliath in 1908.  Bhí siad i mbun feach-
tais chun ceart vótála a bhaint amach do mhná.  Ba bhall de Léig na hÉireann um Cheart Vótála do Mhná í 
Rosamund Jacob ón mBaile Nua i bPort Láirge.  Níor thug John Redmond, ceannaire Pháirtí Parlaiminteach 
na hÉireann tacaíocht do cheart vótála do mhná agus dhiúltaigh sé an ceart vótála do mhná a chur san áire-
amh i mBille Rialtas Dúchais 1912. 

Bunaíodh Cumann na mBan sa bhliain 1914 toisc nár ceadaíodh do mhná a bheith ina mbaill d’Óglaigh 
na hÉireann ach gur theastaigh ó na mná dul i mbun agóide chun saoirse na hÉireann a bhaint amach.  I 
measc na mban a thóg ballraíocht amach bhí Jenny Wyse Power a bhíodh páirteach i gConradh Talún na 
mBan chomh maith le Rosamund Jacob a bhíodh páirteach i Léig na hÉireann um Cheart Vótála do Mhná.  
Dá bharr sin, b’ iomaí ball a bhíodh ag Cumann na mBan a bhíodh ag iarraidh saoirse na hÉireann a bhaint 
amach comh maith le bheith i mbun feachtais chun cead vótála do mhná agus a rannpháirtíocht i gcúrsaí 
polaitíochta a bhaint amach.

    
       Baill Phort Láirge de Chumann na mBan
       https://bit.ly/2QfeASU 

Bhí mná i dteideal vóta a chaitheamh agus seasamh i gcomhair togh-
chánaíochta sa bhliain 1918.  Toghadh An Chuntaois Markiewicz do 
Bhaile Átha Cliath in Olltoghchán 1918 agus ba ise an chéad bhean 
a toghadh chun parlaiminte.  Níor ghlac sí lena suíochán i dTeach na 
dTeachtaí sa Bhreatain ach ina áit sin bhí sí ina ball de Dháil Éireann a 
bhí nuabhunaithe agus í ceaptha ina hAire Saothair in 1919. 

Bhí mná ina bhfeachtasóirí gníomhacha in olltoghchán 1918, go 
háirithe mná Cumann na mBan a bhí ina lucht láidir tacaíochta do 
Sinn Féin.  D’oibrigh siad le chéile chun na bantoghthóirí nua a bheith 
curtha ar Chlár na dToghthóirí agus i dteideal vótála.

ILB 300 l.6 Postaer Um Fheachtas Toghchánaíochta 
do Richard Mulcahy, c 1918. Íomhá le caoinchead 
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.  Saolaíodh Richard 
Mulcahy ar Shráid an Mhainéir, Port Láirge.  Ba é Ceann 
Foirne Óglaigh na hÉireann agus bhí sé ina iarrthóir i 
mBaile Átha Cliath (Cluain Tarbh) in Olltoghchán 1918. 
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In ainneoin nach raibh aon iarrthóir mná i bPort Láirge in 1918, in Olltoghchán Chontae Phort Láirge 1923 
toghadh Caitlín Brugha mar ionadaí ar mhuintir Phort Láirge.

UK2908 Caitlín Brugha.
Íomhá le caoinchead Iarsmalann Chontae Phort Láirge

IE/WCA/PP/HRYN/7 Paimfléad clóbhuailte eisithe ag Cumann na mBan. 
Bailiúchán Hugh Ryan.  Cartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge.

UK2909 Caitlín Brugha ag tabhairt aithisc do chruinniú i gCill Uí Bhriain in 1923. 
Íomhá le caoinchead Iarsmalann Chontae Phort Láirge. 
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Bhí an Dr White an-ghníomhach sa pholaitíocht
áitiúil i bPort Láirge agus in 1920 toghadh é ar
Bhardas Phort Láirge sna toghcháin áitiúla. 
Go luath tar éis dó dul ar an mBardas toghadh 
an Dr. White mar Mhéara na Cathrach. 

Toghadh an Dr White a raibh seoladh aige ag 22 
An tSráid Leathan, Port Láirge, chuig Teach an 
Chustaim agus Lárbhardaí na Cathrach in 1920. 

Toghadh an Dr. Vincent White ina Mhéara ón 23
Feabhra 1920 ar tuarastal £300 in aghaidh na bliana. 

Roimh 1918 bhí trí thoghcheantar i bPort Láirge, Cathair Phort Láirge; Iarthar Phort Láirge agus Oirthear 
Phort Láirge agus laghdaíodh sin go dhá thoghcheantar in 1918: Cathair Phort Láirge agus Contae Phort 
Láirge.  Sin ráite áfach, bhí líon na dtoghthóirí (daoine a raibh cead vótála acu) an-bheag go deo.

Cathair Phort Láirge
Bhí dhá thoghchán i gCathair Phort Láirge in 1918; fothoghchán ar an 22 Márta 1918 agus an tOlltoghchán 
ar an 14 Nollaig 1918. I gCathair Phort Láirge ba iad seo a leanas na hiarrthóirí sa toghchán:

• An Dr. Vincent White, Sinn Féin

• An Captaen William Redmond, Páirtí Parlaiminteach na hÉireann.

28, 881

57,432 

12,063

24,439

Cathair Phort Láirge

Iarthar Phort Láirge

Oirthear Phort Láirge

Cathair Phort Láirge

Contae Phort Láirge

28, 881

29,770 

27,662

3,173

4,260

4,047

TOGHCHEANTAR            DAONRA TOGHCHEANTAR           DAONRA
    LÍON na
dTOGHTHÓIRÍ

    LÍON na
dTOGHTHÓIRÍ

TOGHCHÁIN 1918

Iarrthóirí Toghcháin i bPort Láirge

Comhairle Oibrithe Phort Láirge, 1920 leis an Dr. White suite sa lár. Cartlann 
Chathair agus Chontae Phort Láirge
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An Captaen Redmond ar a chúrsa feachtais i bPort Láirge agus é ag iarraidh vótaí ar lucht vótála.

Tabhair faoi deara an éide agus an banda muinchille a bhí á gcaitheamh aige. Bhí An Captaen Redmond
ar fiannas leis na Gardaí Éireannacha ar an bhFronta Thiar le linn an Chéad Chogadh Domhanda. Ina theannta 
sin ba mhac é le John Redmond a bhí ina Theachta Parlaiminte mar ionadaí do Phort Láirge agus ina 
cheannaire ar Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann.  Fuair John Redmond, Teachta Parlaiminte bás ar an 
6 Márta 1918.

LA1/1/1/31 Leabhar Miontuairiscí Bhardas Phort Láirge.  
Cóipcheart Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. 

LA1/1/1/31 Leabhar Miontuairiscí Bhardas Phort Láirge. 
Cóipcheart Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

An Captaen Redmond i mbun feachtais
toghchánaíochta i bPort Láirge, 1918.
Cartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge 
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Poole K 1572 – An Captaen William Redmond. Íomhá le 
caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

POOLE IMP 1609 Muintir Redmond ar cuairt ar an Trá Mhór.  Íomhá le caoinchead Leabharlann 
Náisiúnta na hÉireann. 

Eagraíodh fothoghchán i bPort Láirge tar éis a bháis agus roghnaigh Páirtí Parlaiminteach na hÉireann a 
mhac, An Captaen William Redmond mar iarrthóir toghchánaíochta ina áit. 

Ba é an Dr Vincent White a bhí ina iarrthóir do pháirtí nua Sinn Féin, an t-iarrthóir eile san fhothoghchán.  
Ba dhochtúir é a bhí ag cleachtadh i bPort Láirge agus ba ar Phort Láirge a tarraingíodh aird náisiúnta i 
bhfeachtas an fhothoghcháin.  Bhí círéibeacha agus go leor foréigin idir lucht tacaíochta an bheirt iar-
rthóirí freasúracha.  Bhí tacaíocht gh-
rúpa ar a tugadh Cumann Cheannaithe-
oirí Muc Bhaile Bhricín ag an gCaptaen 
Redmond.

D’eagraigh agus bhí smacht ag Cean-
naitheoirí Muc Bhaile Bhricín ar 
dhíoláchán muc ó fheirmeoirí chuig 
monarchana bágúin i bPort Láirge.  Ba 
ghrúpa áitiúil an-láidir iad a bhíodh ina 
lucht tacaíochta do John Redmond a 
bhí tar éis tacú leosan dá réir agus iad 
in aighneas le húinéirí na monarchana 
bágúin. 

Poole D 1227 – John Redmond ag labhairt lena lucht tacaíochta.
Íomhá le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
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AN FEACHTAS

Tháinig Éamonn De Valera go Port Láirge ar an 13 Márta 1918 le baill eile de Sinn Féin chun dul i mbun 
feachtais dá n-iarrathóir An Dr Vincent White.  Dhein De Valera iarracht vótóirí a chanbhasáil i lár na 
cathrach ach d’ionsaigh lucht leanúna Redmond é agus bhí ar ghrúpa d’Óglaigh na hÉireann a chuir an 
gníomhaire toghcháin, Nicholas Whittle ina dhiaidh, dul i bhfóirithint air.  Bhí ar Halla Óglaigh na hÉireann 
ar Shráid Thomáis agus oifigí Sinn Féin ar Shráid Colbeck a bheith curtha faoi chosaint ghardaí 24 uair a 
chloig mar go raibh siad faoi léigear ag lucht leanúna Redmond. Chuir Sinn Féin gairm amach ag iarraidh 
ar Óglaigh na hÉireann ó áiteanna eile ar fud na tíre teacht chun cabhrú leo agus bhain na céadta fear an 
chathair amach agus iad réidh chun dul i mbun comhraic.

Oíche i ndiaidh oíche lean círéibeacha cruinnithe na n-iarrthóirí agus a lucht tacaíochta.  Bhí ar Chon-
stáblacht Ríoga na hÉireann agus Arm na Breataine breis feadhna a ghlaoch isteach chun an tsíocháin a 
choimeád.  Níor tharla sos comhraic ach ar an 17 Márta 1918 do Lá Fhéile Pádraig. 

Bhí círéibeacha leanúnacha agus cathanna le linn Lá Vótála 22 Márta agus ionsaíodh an Dr White agus é ar 
a shlí go dtí an t-ionad vótála ag scoil Chnoc Síon.  Tógadh go dtí Otharlann Phort Láirge é chun cóir leighis 
a fháil.  D’fhill sé agus buíon mór d’Óglaigh leis agus ghlan Constáblacht Ríoga na hÉireann an tslí dó chun 
go mbeadh ar a chumas dul isteach san ionad vótála agus a vóta a chaitheamh.

Nuair a dúnadh na botha vótála ag deireadh an lae dhein paráid mhór de nach mór 400 Óglach a slí go dtí 
Halla Óglaigh na hÉireann ar Shráid Thomáis áit ar bhuail siad i gcoinne dhá oiread an mhéid sin de lucht 
leanúna Redmond agus an dá thaobh réidh chun dul i mbun comhraic.  Dhún na póilíní an tsráid agus 
d’éirigh leo comhrac uafásach a chosc nuair a chuaigh DeValera i mbun idirbheartaíochta agus aontaíodh 
go bhfágfadh lucht leanúna Redmond agus geallúint tugtha dóibh go bhfágfadh na hÓglaigh ar fad Port 
Láirge an mhaidin dar gcionn.

Fógraíodh toradh an fhothoghcháin an mhaidin dar gcionn ag Teach Cúirte Phort Láirge.  Bhí an lá ag an 
gCaptaen William Redmond agus 1,242 vóta buaite aige in aghaidh 764 vóta ag an Dr Vincent White. Las 
lucht leanúna Redmond tinte cnámh i mBaile Bhricín mar chéiliúradh ar a mbua.

Nóta: 
Maidir leis an Síneadh leis an Acht Um Chearta 
Vótála, 1918, cé gur ritheadh é i bParlaimint na 
Breataine ní raibh sé fós achtaithe agus
dá dheasca sin ní raibh ach fíorbheagán 
daoine ann a raibh cead vótála acu san 
fhothoghchán.
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PP/HRYN/42 – Bileog ag taispeáint Cathal Brugha. Bailiúchán Hugh Ryan. 
Cartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge

Poole WP 2751 – An Captaen Redmond le Méara Phort Láirge agus baill na Comhairle. 
Íomhá le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

PP/HRYN/14 – Bileog dar teideal “Self Determination for Ireland”.
Cartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge
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OLLTOGHCHÁN
Gaireadh olltoghchán I Mí na Samhna 1918 agus socraíodh an dáta vótála don 14 Nollaig 1918.  Bheadh 
breis toghthóirí an uair seo agus deis á fáil ag neart daoine chun vóta a chaitheamh don chéad uair in 
olltoghchán.

Eagraíodh an t-olltoghchán ar an 14 Nollaig ach níor fógraíodh an toradh go dtí an 21 Nollaig sa Chontae 
agus ar an 28 Nollaig sa Chathair.  B’amhlaidh a bhí an cás chun vótaí ó shaighdiúirí ar fiannas thar lear a 
bheith seolta sa phost agus curtha san áireamh sa chomhaireamh. 

Cathair Phort Láirge
D’eagraigh Sinn Féin slógadh toghchánaíochta ag an Meal ar an Domhnach 17 Samhain 1918 agus bhailigh cúp-
la céad Óglach ag Halla Óglaigh na hÉireann agus mhairseáil siad go dtí an cruinniú laistiar dá mbanna ceoil.  
Ba í Rosamund Jacob duine de na príomhchainteoirí agus ghríosaigh sí na mná a raibh vóta acu chun tacíaocht 
a thabhairt do Sinn féin.  D’ionsaigh lucht leanúna Redmond an slógadh, na ‘mná scartha’ ina measc, ba iadsan 
na mná a raibh a bhfir chéile ag troid thar lear sa Chéád Chogadh Domhanda. Sheol an Captaen Redmond a 
fheachtas toghchánaíochta le hollchruinniú i mBaile Bhricín ar an 19 Samhain.  

Tháinig óglaigh ó áiteanna éagsúla ar fud na tíre chun tacú le hiarrthóir Sinn Féin, an Dr Vincent White agus 
uair arís bhí clonscairt idir iadsan le baill áitiúla de Sinn Féin ina dteannta agus lucht leanúna Redmond ar 
shráideanna Phort Láirge.

Bhí clonscairtí foréigneacha ag na botha toghchánaíochta le linn an lá vótála agus ag deireadh an lae sin, 21 
Nollaig 1918, d’ionsaigh lucht leanúna Redmond, Halla Óglaigh na hÉireann ar Shráid Thomáis arís. 

ILB 300 p.1 (Item 21) Bileog Um Fheachtas Toghchánaíochta 
1918 Sinn Féin clóbhuailte ag Waterford News Ltd.  Íomhá le 
caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. 

ILB 100 p. 1 (Item 113) Bileog Toghchánaíochta d’Olltoghchán 
1918 Sinn Féin agus sliocht as óráid an Chaptaein William 
Redmond 10 Aibreán 1918 I dTeach na dTeachtaí luaite uirthi.  
Íomhá le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
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Níor tharla an comhaireamh go dtí an 28 Nollaig agus bhuaigh an Captaen Redmond 4,915 vóta in aghaidh
an 4,421 vóta a fuair an Dr White.  Ní raibh mórán idir na vótaí a fuair an bheirt iarrthóirí an uair sin ach fós 
féin bhí an bua ag an gCaptaen Redmond. Tar éis do na torthaí a bheith fógraithe chuaigh lucht tacaíochta 
Redmond ar paráid ó Theach Cúirte Phort Láirge go dtí Baile Bhricín, áit ar dhóigh siad samhail den Dr. White.

During the polling here on Saturday an

exciting scene took place in Thomas street.

A number of Nationalists, it is stated, attacked with sticks and stones the Sinn Fein Volunteer Hall and

two companies of Volunteers inside the building charged them, driving the crowd before them. Subsequently 

armed police charged the Volunteers, many of whom were injured. A few serious cases have been removed

to hospital. The excitement in the city is intense. A Press Association telegram says – The close of the poll, 

in Waterford was marked by rowdy scenes, conflicts between Sinn Fein Volunteers and Redmondites being 

frequent. After one fracas five Volunteers and six soldiers were treated at the Infirmary. Dr. White, Sinn

Fein candidate was assaulted and Captain Redmond’s motor car was attacked in the Sinn Fein stronghold.

Yesterday a body of police disarmed a number of Volunteers carrying bludgeons on route march” 

“The Sinn Fein election campaign was opened 

in Waterford on Sunday, when a meeting on 

the Mall was addressed by Dr. V. J. White, 

Sinn Fein candidate; Mr. PW Kenny,

Mr. M. Butler, MRIA; and Miss Rosamund 

Jacob. Considerable excitement prevailed in 

the city and a procession prior to the meet-

ing was headed by two bands. During the 

proceedings a few scrimmages between rival 

groups occurred and the force of police

present were mainly occupied in keeping 

them apart. 

An exciting incident occurred at the steps 

of the Imperial Hotel, where a company of 

volunteers roughly dispersed a number of 

women who were cheering and booing. Some 

of the women took refuge in the hotel and 

a young Navy man mounted the steps and 

challenged the Volunteers to fight. The police 

eventually restored order” 

“The final rally of Captain Redmond’s supporters in

Waterford tonight evoked a memorable display of

enthusiasm and affection for the association of the

name of Redmond with the city.  And old citizen

with forty years’ experience of political demonstrations

expressed the opinion that he had never witnessed a 

more remarkable display of popular enthusiasm. 

A procession with three city bands traversed

practically three miles of the city, and at all points

the inhabitants of the houses, which were magnifi-

cently illuminated, and those con- gregated on the

sidewalks, extended Captain Redmond a soul-stirring

reception. On arrival at the Mall, a public meeting 

was held, at which the Mayor presided, and which

was addressed by the candidate, Father O’Loughran

and other speakers. Extra military and police have

been drafted into the city to cope with possible

disturbance in view of the importation of a large

number of Sinn Fein Volunteers, at which strong

resentment is felt. Last night close on two hundred 

of them proceeded to the Yellow road after midnight,

and the occurrences  there necessitated the calling 

out of the police fully armed”

The Kilkenny People, 23 Samhain 1918

Cork Examiner, 14 Nollaig 1918

Cork Examiner, 16 Nollaig 1918
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Ba é J.J. O’Shee an Teachta suite Parlaiminte don Chontae.  Bhí sé tar éis fóin mar Theachta Parlaiminte 
d’Iarthar Phort Láirge ó 1895.  Ba náisiúnaí é ach mar bhall de Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann thug sé 
tacaíocht don Rialtas Dúchais seachas do phoblacht mar a theastaigh ó Sinn Féin. 

Bhí Cathal Brugha tar éis a bheith ag troid le garastún Aontas Bhaile
Átha Cliath Theas in Éirí Amach 1916.  Agus iarrthóir á roghnú acu 
do Chontae Phort Láirge, roghnaigh Sinn Féin iarrthóir a raibh an
Ghaeilge ar a thoil aige toisc gur toghcheantar é Port Láirge ina
raibh Gaeltacht agus daonra le Gaeilge, go háirithe sa Rinn, sa Sean
Phobal agus ar an Aird Mhór.

Ba é P.C. O’Mahony an gníomhaire toghchánaíochta do Sinn Féin i
gContae Phort Láirge.  Ar an 18 Samhain thug P.C. O’Mahony, Dan 
Fraher agus cainteoirí eile nach iad, aithisc do shlua mór a bhí 
bailithe mórthimpeall na cearnóige i nDún Garbhán ag gríosadh
daoine chun vóta a chaitheamh ar son Cathal Brugha agus iad ag 
éileamh saoirse.

Ar an 4 Nollaig 1918 shroich Cathal Brugha Dún Garbhán agus slua 
ollmhór de lucht tacaíochta roimhe amach.  Thug sé camchuairt ar 
fud an chontae agus cuairt á tabhairt aige ar gach aon bhaile agus 
sráidbhaile le lucht coimhdeachta d’Óglaigh agus tacaíocht den
scoth léirithe ina leith. 

I gcodarsnacht leis sin ní raibh an t-eagar céanna laistiar d’fheachtas J.J. O’Shee óna pháirtí agus cé gur 
imigh sé i mbun feachtais ar fud an Chontae ní raibh a chuidse cruinnithe comh fairsing nó comh mór leis 
na cinn a d’eagraigh Sinn Féin.

Contae Phort Láirge
Ba dhifriúil ar fad taithí Chontae Phort Láirge ar thoghchán 1918 ná taithí na Cathrach. I gContae Phort Láirge 
ba iadsan a leanas na hiarrthóir:

• J.J. O’Shee, Páirtí Parlaiminteach na hÉireann  

• Cathal Brugha, Sinn Féin

“Sunday was a busy day with both candidates. A good 

part of the county was visited, and rival meetings 

were held. The Sinn Fein party left Dungarvan early 

on a tour of the west of the county. At Grange they 

saw Mr. Heskin addressing a good crowd of people 

after Mass, and waiting a little while, they delivered 

some speeches and then went on to Aglish, where 

more addresses were delivered. Mr. O’Shee was

occupied in the eastern portion of the county.

A Sinn Fein meeting was held at Kilmacthomas in 

the afternoon, presided over by Mr. R. Sheehan. Just 

as the meeting started the Sinn Fein candidate with 

his Dungarvan supporters appeared, their motor cars 

sporting Sinn Fein flags, and they got a hearty

reception. It was the first visit of Cathal Brugha to 

the district. He delivered a speech and said that he 

was accused of asking for doles when he demanded 

the release of the Sinn Fein prisoners. Such was not 

the case, the prisoners were treated now as O’Donovan 

Rossa was treated, but the Government would never 

break the spirit of Irishmen, no matter what

oppression they used.

The party then motored to Tramore, where a meeting 

attended by three bands was held, and speakers were 

present from Waterford. Songs of national tendencies 

are sung in the streets of Dungarvan every night. 

Dr. White the candidate for Waterford city, is to pay 

a visit to Dungarvan and address a meeting on the 

square before polling day” 

Cork Examiner, 11 Nollaig 1918

NPA CEA118 Grianghraf de Chathal Brugha c. 1922. Íomhá le 
caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. 
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Fógraíodh an toradh ar an 21 Nollaig 1918-bhí 12,890 vóta buaite ag Cathal Brugha in aghaidh 4,217 vóta a bhí 
faighte ag J.J. O’Shee.  Ollbhua ab ea bua Cathal Brugha i gContae Phort Láirge - a mhalairt ar fad ná an toradh 
a tháinig chun cinn i gCathair Phort Láirge.

Bhí Port Láirge i gcroílár na n-athruithe a bhí ag tarlúint in Éirinn in 1918.  Ba í Cathair Phort Láirge ceann 
den fhíorbheagán toghcheantar a thogh iarrthóir do Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann fad is a bhain Cathal 
Brugha, iarrthóir Sinn Féin ollbhua amach do Sinn Féin i gContae Phort Láirge. 

Bhí athrú ag teacht ar an saol do mhuintir Phort Láirge in 1918 agus toisc go raibh níos mó daoine in ann vótáil 
sa toghchán bhí deis ag daoine a dtuairimí a nochtadh maidir lena dtodhchaí.

NPA CEA 132 Grianghraf de na teachtaí a bhí i láthair sa chéad Dáil Éireann 10 Aibreán 1919. 
Íomhá le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann  

HOGW88 - Cathal Brugha ag fágaint Teach an Ardmhéara, 
Baile Átha Cliath, 1922. Íomhá le caoinchead ó Leabharlann 
Náisiúnta na hÉireann
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In 1918 bhíodh ar bhean aois áirithe a bheith bainte amach aici sula mbeadh cead vótála aici. 
Cén aois í sin?

In 1918 cén aois a bheadh ar fhear a bheith bainte amach aige sula mbeadh cead vótála aige?

Cérbh é ceannaire Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann go dtí Mí na Márta 1918?

Cathain a eagraíodh an fothoghchán i gCathair Phort Láirge?

Cérbh iad na hiarrthóirí in Olltoghchán Chathair Phort Láirge in 1918?

Cérbh iad na hiarrthóirí in Olltoghchán Chontae Phort Láirge in 1918?

Cé a bhuaigh an toghchán i gCathair Phort Láirge in 1918?

Cé a bhuaigh an toghchán i gContae Phort Láirge in 1918?

Cruthaíodh an doiciméad seo chun slí a thabhairt do dhaltaí imeachtaí náisiúnta in Éirinn in 1918 a fhiosrú 
trí dhearcadh áitiúil. Tá sé i gceist go dtabharfadh sé rochtain do mhúinteoirí agus do dhaltaí i bPort Láirge 
ar chartlanna chun go dtabharfar deis do dhaltaí fianaise ó na cartlanna a léirmhíniú agus a mheas comh 
maith leis an tslí inar féidir le cartlanna cabhrú le daoine an saol atá imithe rompu a thuiscint, a mheas.

Curaclam na Bunscoile Réamhrá
https://bit.ly/2Dxs3UB  

Is cuid lárnach den churaclam ag gach 
leibhéal i gcónaí í an stair áitiúil, ach de 
réir mar a aibíonn páistí teagmhaíonn siad 
le réimse de phobail, d’eachtraí agus de 
thréimshí a bhíonn i gcónaí ag dul i méid. 
Eascraíonn siad seo as comhthéacsanna 
áitiúla, náisiúnta, Eorpacha agus neam-
hEorpacha agus as cúlraí ilghnéithea-
cha sóisialta, cultúrtha, eitneacha agus 
reiligiúnacha, sa chaoi go ngnóthaíonn 
páistí tuiscint chothrom ar stair áitiúil, 
stair na hÉireann agus stair idirnáisiúnta.

Curaclam na Bunscoile Stair
https://bit.ly/2R5d7j3 

Braitheann an stair ar fad ar fhianaise. Ba 
chóir go gcuirfeadh an stair sa bhunscoil 
an páiste ag aimsiú réimse leathain foinsí 
a d’fhéadfadh a insint dúinn faoin am 
atá thart, agus iad a roghnú agus anailís 
a dhéanamh orthu. Ba chóir do pháistí 
níos sine teacht ar thuiscint do thábhacht 
fianaise den chineál sin, do na teorainnea-
cha a bhaineann léi agus don ghá atá le 
déileáil léi go cothrom. Nuair a thuigfidh 
siad gur féidir bríonna éagsúla a bhaint as 
an bhfianaise ón am atá thart, tiocfaidh 
na páistí ar an tuiscint go mbíonn bre-
ithiúnais staire sealadach i gcónaí agus 
go mb’fhéidir go gcaithfí iad a athrú dá 
dtiocfadh fianaise nua chun cinn. 

Naisc Churaclaim

Tráth na gCeisteanna bunaithe ar an Stair Áitiúil

Dearagh: www.redheavendesign.com
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