
Cartlann Chomhairle Contae
na Gaillimhe

Fógraí Poiblí Céibheanna &
Cuanta, 1882-1916 

(GC/CSO/2/1/) 

& a gcaomhnú.



Is cuid den fheachtas Explore Your Archive a bheidh ar 
siúl ón 18 go dtí an 26 Samhain, 2017 é an taispeántas 
seo.

Féachann an feachtas Explore Your Archive le daoine a 
spreagadh eolas a chur ar scéalta, fíricí, áiteanna agus 
daoine i gcroílár an phobail.  Tá cartlanna ar fud na tíre 
ag glacadh páirte ann chun feasacht a ardú maidir le 
luach na gcartlann don phobal agus an lear mór ábhair 
atá coinnithe, caomhnaithe agus atá ar fáil d'úsáideoirí.  

. 



Is cuid bheag de shraith 

níos é bailiúchán Chomhairle 

Chontae na Gaillimhe d'Fhógraí 

Poiblí Céibheanna & Cuanta ina bhfuil comhaid 

coinnithe maidir le Céibheanna & Cuanta.

Baineann na comhaid (GC/CSO/2) leis na blianta 
1899-1995 agus leis an obair chothabhála agus an chaoi 

a cuireadh ar chéibheanna i gCo. na Gaillimhe.   
Tá comhfhreagras iontu idir Rúnaí an Chontae agus 

Innealtóir an Chontae agus Oifig na nOibreacha Poiblí a 
bhaineann le caoi, cothabháil agus soilsiú na struchtúr.  

Tá eolas cuimsitheach ar an mbailiúcháin le fáil ar 

http://gccapps.galwaycoco.ie/archives/ais5/

http://gccapps.galwaycoco.ie/archives/ais5/


‘...general merchandise and goods of all 
kinds loaded at or discharged on pier, 
quay or landing place, one penny per 
ton or part ton’.

Sonraítear sna fógraí clóite, atá leagtha amach mar 

phóstaeir, na fodhlíthe, rialacha agus rialacháin 

agus pionóis a bhain le cé nó cuan ar leith. I gcinn 

eile tugtar na dolaí agus rátaí a bhí le híoc ag soithí 

a bhí ag úsáid céanna nó cuanta, ina measc, mar 

shampla:



Léiriú breá iad na Fógraí 

Poiblí ar na cineálacha 

póstaer agus ábhar clóite 

a bhí in úsáid ag tús an 

20ú céad.

Léirítear go soiléir iontu 

freisin na cineálacha 

éagsúla oibre a bhíodh i 

gceist sa tréimhse sin -

móin, iasc agus beostoc a 

iompar mar shampla. 

Meánmhéid:

76 x 55 cm or 63 x 51 cm



Bhí bail mhaith ar chuid acu agus cuid eile a bhí lag 

go leor. Rinneadh obair chaomhnaithe ar na Fógraí ar 

fad i dtús na bliana 2017, óna nglanadh agus a 

chothromú nó i roinnt cásanna an páipéar a chur i 

gcaoi nó a láidriú.

Cloch na Rón
c. 1902

Sular caomhnaíodh é

Ina dhiaidh



Is éard a bhí i gceist san obair chaomhnaithe ar na fógraí  

tirimghlanadh, níochán, píosaí a bhí ar iarraidh a líonadh, 

coirnéil agus fillteacha a neartú agus a gcúl a neartú le 

páipéar síoda Kozo agus taos stáirse cruithneachta, agus iad 

a chothromú.

Cloch na Rón 
1908, GC/CSO/2/1/6

Ina dhiaidh



Cill Rónáin
1904, GC/CSO/2/1/3

Is éard a bhí i gceist san obair chaomhnaithe ar na 

fógraí  tirimghlanadh, níochán, coirnéil a neartú le 

páipéar síoda Kozo agus taos stáirse cruithneachta, 

agus ina dhiaidh sna na fógraí a chothromú agus a 

thriomú idir feilt olla.



An Clochán
1892, GC/CSO/2/1/2

Sular 
caomhnaíodh é

Ina dhiaidh



Tá an Chartlann lán le hábhar atá thar a bheith

suimiúil lé léamh, le láimh a leagan uirthi agus le 

fiosrú.  Agus níl an chuid is mó de ar fáil ar Google. 

Tóg an t-am an Chartlann a scrúdú – cuirfidh a bhfuil

ann iontas ort!

Cartlann Chomhairle Chontae na Gaillimhe, 
Teach an Oileáin. Cearnóg na hArdeaghlais, Gaillimh. 
www.galway.ie/archives/

Cuirfidh toradh na tóraíochta iontas ort.

Scrúdaigh do Chartlann

Le tuilleadh eolais a fháil, féach learnaboutarchives.ie 

http://www.galway.ie/arcives/

