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KUNGÖRELSER, FORSBY

År Datum Händelse
1865 10. sep Tillsägelse om dagsverken till Lill-Ollas.

1867 24. feb Om takreparation på Jeansborgs sätesstuga och Lill-Ollas uthus
06. mar Entreprenadauktion – pärttak och uthus på Lill-Ollas
08. sep Alla torpare samt sytnings-, inhyses- och backstuguhjon infinna sig till skörden på Lill-Ollas. Amalia Häggström
15. sep Jungar och Ytterjeppo bybor som står i rest med dagsverken uppmanas att infinna sig till Lill-Ollas. Amalia Häggström
30. okt Dagsverken för tröskning på Lill-Ollas, Amalia Häggström

1869 27. jun Storskiftets sammanträde för Forsby, Kyrkoby och Munsala samfällighet
18. jul Uppmaning till höbergning hos Amalia Häggström
29. aug Dagsverken till Amalia Häggström
19. sep Dagsverken till Amalia Häggström
17. okt Uppbörd av smör, ost, strumpor, osv till Amalia Häggström

Alla ovanstående kungörelser finns hos Jeppo släktforskare
Alla nedanstående kungörelser finns hos Nkby släktforskare om inte annat anges

1871 29. jan Stadens kyrkoherde Christoffer Kullman håller läsförhör i Munsala kapellförsamling under en tid, så folk med ärenden kan vända sig till pastor Appelberg på Lill-Ollas
29. jan Alla som har obetalda inrop från auktion på Lill-Ollas den 18.4.1870 ska betala dessa Amalia Häggström i Mickelsbacka den 30-31 januari
01. mar Församlingens medlemmar bör betala kapellanens avgifter till rådman Sandström
03. mar Vederbörande bybor uppmanas att sätta hölador i skick på Lill-Ollas kapellansbol
20. maj Stängselskyldiga i Forsby tillsägs att reparera hägnaderna vid Syltjärvi, Marjas och Sorvist ängar 
27. maj Genom auktion i närheten av Drakabacka hemman den 1.6 säljs en stuga som tillfallit fattigkassan
03. jun På Johan Johansson Isdakas bröllop har man samlat ihop pengar åt de fattiga
10. jun Gärdsgårdssyn hålls kring Marjast (?), Syltjärv och Sorvist ängar den 16.6
17. jun Brandsyn hålls den 23.6
17. jun Gärdsgårdssyn hålls den 20.6 kring Syltjärvi, Marjast och Sorvist ängar
25. jun Vaccinering av barn sker den 26.6 i Kyrkoby hos f.d sexmannen Jakob Jakobsson Forsbacka och senare på dagen i Forsby hos bonden Anders Eriksson Mickelsbacka
01. jul Bonden Matts Muurimäki och skräddaren M. ?. Skogman har av länsstyrelsen erhållit införande i klockaren G. R. Branders kappelspannmål
08. jul F. O. Appelberg uppbär sin kapellanslön i form av smör och ost den 17.7 och 20.7. Tider och ställen ges för byarna
15. jul Dagsverksskyldiga från Lillsoklot kallas till höbergning vid Lill-Ollas kapellansbol 
29. jul Djur och lösegendom säljs på auktion hos bonden Johan Andersson Renvaktar den 8.8 på torparänkan Sanna Lilja Måtars fordran
30. jul Dagsverksskyldiga ska på höbergning på Långöns äng. Dagar ges för byarna
06. aug Dagsverksskyldiga kallas till höbergning på Långön och Leppo äng.
26. aug F. O. Appelberg har tappat ett paraply 
26. aug Den 3.9 hålls även finsk gudstjänst och nattvardsgång i kyrkan (på samma lapp som ovan)
27. aug Dagsverksskyldiga från Markby kallas till Lill-Ollas kapellansbol den 30.8 (på samma lapp som ovan)
16. sep På torparsonen Karl Mattson Holmströms bröllop har man samlat in pengar åt de fattiga
23. sep De som ännu inte fullgjort sina dagsverken kallas till Lill-Ollas kapellansbol den 25.9
01. okt De som ännu resterar smöravgifter till F. O. Appelberg uppmanas att likvidera sina rester snarast. Dagsverksskyldiga påminns också om att potatisupptagning pågår på Lill-Ollas
21. okt En stuga som tillfallit fattigvården säljs på auktion på Drakabacka hemman den 25.10

1878 06. jul Alla som har del i Sorvist mossan bör upprensa sina dikesandelar
02. okt Alla som har inropat egendom på torpardottern Maria Johansdotter Pelkos auktion i Bäck hemman den 7.3 bör betala dessa till Johan Ericksson
29. sep Auktion hos bonden Hendrick Johansson i Bäck hemman den 3.10
04. okt De som ropat in egendom på änkan Anna Karlsdotters auktion i Harald hemman den 20.2 ska betala dessa till Anders Måtar
12. okt De som inte betalat sina inrop från bonden Petter Johansson Bäck eller Brasks auktion den 7.3 ska betala dessa till Fredrik Forssén
26. okt Obetalda inrop från avlidne Jakob Haralds auktion på Harald hemman den 22.2 ska betalas till Gustaf Harald

1879 15. jan En stuga och en bod säljs på auktion på Listibacka torp den 4.2
25. jan Kvarlåtenskapen efter bonden Henrik Johansson Kärr säljs på auktion i Kärr hemman den 7.2
07. jun Kyrkoby och Forsby uppmanas att sätta sina gärdsgårdar runt Bådan, Lippone, Mjökar och Lippjärvi i skick

1880 07. jan De som ännu inte betalat sina inrop från bonden Henrik Johan Kärrs auktion den 7 och 8 februari förra året ska betala dessa till Erik Mågar i Kärr hemman
01. feb Bouppteckning efter avlidne bonden Erick Mattson Pelkos hålls den 3.2
21. feb Auktion vid Haralds såg den 3.3
21. mar Mantal av Drakabacka skattehemman och djur säljs på auktion den 2.4
24. apr Egendom tillhörig änkan Johanna Isakas och hennes omyndiga dotter Amanda säljs på auktion i Bro hemman den 12.5
30. apr Ambulatoriska barnskolan öppnar den 10.5 hos bonden och sexmannen Gustaf Renvaktar i Renvaktar hemman 
19. jun Om hägnaderna runt Sorvistmossa äng är i bristfälligt skick kommer åldermannen att tillvarata kreatur som ägarna själva inte tillvaratagit
20. jun Brandsyn hålls den 25.6
20. jun Alla som ropat in egendom på avlidne inhyskarlen Johan Hendriksson Renvaktar på Haralds kvarn förra november ska betala dessa till Wilhelm Forslund
17. jul Vaccinering sker den 20.7 hos bonden Erik Mickelsbacka Yrjäs. Senare i staden hos vaccinatrisen Rosali Andersson. Den 23.7 i Kovjoki hos bonden Lars Lassila
18. jul Alla som har ägor som gränsar till utloppsdiket från Syltjärvi äng till Marjens och dikesledes från Räsvanäse (?) till Bro hemman uppmanas att upprensa och iståndsätta sina andelar
22. aug Enligt beslut förbjuds Ytterjeppobor att låta deras djur beta på Syltjärvi äng denna höst
18. sep Obetalda inrop från bonden Henrik Hansson Haralds auktion ska betalas till E. O. Söderström
19. sep De som ropat in lösegendom på sjöman Johan Finnströms auktion på Drakabacka den 2.4 ska betala dessa till Johan Ericksson den 2.10 på auktionsstället
10. okt De som ropat in lösegendom på avlidne Erick Pelkos omyndiga barns auktion den 18.3 ska betala dessa till Johan Ericksson den 15.10
16. okt Alla hemmansägare i Forsby och Kyrkoby kallas i dag till bystämma hos bonden Erik Forsbacka 
31. okt En schal har bottappats mellan Brännan och Sorvist och kan återlämnas till sjöman Finström på Brännan

1881 01. jan De som öskar prenumerera på Sjömansvännen och Missionstidning för detta år kan anmäla om det till S.(?) F. Hellman
01. jan Finsk aftonsång i morgon. Kollekten går till församlingens kyrkokassa (på samma lapp som ovan)
mars Auktion på Bro hemman, Fredrik Andersson. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1882 11. jan Auktion på Fors hemman den 24.1
05. mar Genom auktion i Mickelsbacka hemman den 15.3 säljs egendom tillhörig de omyndiga barnen efter avlidna torparhustrun Anna Hjelt
19. mar Alla som har del i hägnader i Sorvist mosse, Marjas och Syltjörvi påminns att skaffa fram gärsel och stör till alla bristfälliga hägnader
26. maj Barnskolan flyttar från Klockars hemman i Kyrkoby till Renvaktars hemman i Forsby hos bonden Gustaf Gustafsson Renvaktar
04. jun Syn på hägnaderna runt Sorvist mosse, Syltjärvi och marjas hålls den 7.6. Samma dag hålls brandsyn i Sorvist hemmans gård
11. jun Ett paraply har hittats och kan återfås av Wilhelm Forslund på Haralds såg
18. jun Om inte åldermannen i Kyrkoby vidtar åtgärder ang inhägnaderna kring Läppogubben, Bådan och Sorvist mosse, kommer Gustaf Gustafsson Renvaktar, ålderman i Forsby, att göra det på den förres bekostnad
01. okt Lisa Broo börjar i morgon sin barnskola i sitt hem i Broo hemman
15. okt De som inropat egendom på avlidna torparhustrun Anna Hjelt eller Mickelsbacka ska betala dessa till Johan Eriksson
16. dec Genom auktion på Renvaktar hemman den 27.12 säljer Mickel Renvaktar åkerlindor samt en åker på Lillholmen lydande under stadens avhysta hemmandel

1883 08. apr Lisa Broo är ledig att undervisa småbarn
03. jun Folk bör sätta sina gärdesgårdar i skick runt Syltjärvi, Marjas och Sorvist ägor. 
03. jun Brandsyn hålls den 9.6 (på samma lapp som ovan)
08. jul Kvarlåtenskapen efter i Helsingfors avlidne bakstugukarlen Gustaf Gustafsson Lööf säljs på auktion den 18.7 hos mjölnaren Johan Forsström vid Haralds kvarn
30. sep En väst har hittats mellan Soklot och staden och kan återfås av bonden Jakob Pelkos
25. nov Auktion hos arrendanten Matts Yrjäs den 30.11

1884 11. okt Lista på saker som måste åtgärdas efter senaste vägsyn
08. nov Vid syn av vägen till Sorvist har de flesta väglotter befunnits vara i uselt skick och folk uppmanas att iordningsställa dem

1885 03. jan Ambulatoriska barnskolan börjar den 12.1 på Lill-Ollas kapellansboställe i drängstugan
10. jan Auktion hos bonden Gustaf Guastafsson Levälä den 22.1 och hos bonden Johan Johansson Höglund den 30.1
21. feb Genom auktion i Kärr hemman den 30.3 säljs egendom tillhörig bonden Johan Höglunds konkursmassa
28. mar Genom auktion i Bro hemman den 4.4 säljs egendom tillhörig avlidne Jakob Nordlings omyndiga barn
25. apr Auktion i Broo hemman den 5.5
09. maj Brandsyn hålls den 16.5
10. maj Barnskolan börjar den 11.5 i Renvaktar hemman hos kyrkosexmannen Gustaf Renvaktar 
30. maj Syn på gärdsgårdarna i Sorvist mosse hålls den 11.6
13. jun Vederbörande tillsägs strängt att sätta sina hägnader runt Sorvist mosse, Syltjärvi och Marjas i skick
13. jun Syn på vägen till Sorvist hålls den 15.6 och på vägarna till Kovjoki, Markby och Mannfors den 16.6
26. jul Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas. Dagar ges för byarna
29. aug De som inropat hö och halm på auktion den 5.5 ska infinna sig på Högbacka den 1.9 för att betala inropen åt Johan Nyman
29. aug Delägarna i Sorvist mosse, Päskjärvi och Skärringe äng (?) uppmanas att öppna utfallsdikena som går genom dem
05. sep Tre kor har försvunnit och upplysningar kan ges åt bonden Mickell Pelkos eller änkefru Lundqvist
03. okt J. (?) F. (?) Hellman uppbär på Lill-Ollas det spannmål som tillkommer honom. Datum ges för byarna
10. okt Landsvägarna synas. Datum ges för ställena
07. nov Bouppteckning efter avlidne boställsarrendatorn Matts Yrjas hålls den 11.11
21. nov Byskolan börjar den 23.11 på Pälkos (?) hemman hos bonden Mickel Ström eller Pälkos (?)

1886 28. feb Auktion i Haralds hemman hos bonden Gustaf Johanson (Johansen?) den 9.3
13. mar Gustaf Renvaktar säljer en stuga på auktion i Renvaktar hemman den 22.3
21. mar Samma som ovan
26. mar Byskolan börjar den 5.4 på Jossonbacka (?) beläget på Pälkors hemman
27. mar Brobacka torp, lydande under Mickelsbacka skattehemman nr. 3, utarrenderas genom auktion den 1.4
08. maj Ett intyg på att skriftskoleeleven Erik Johan Kärr har varit inskriven som elev i barnskolan
24. maj Auktion på Yrjas hemman den 28.5
30. maj Syn hålls på hägnaderna vid Syltjärvi och Marjas den 31.5 och vid Sorvist mosse den 1.6. Brandsyn hålls den 2.6
26. jun Nästa lördag utbjuds reparationen av väglotter på vägen till Sorvist
24. jul ? Hellman uppbär smör och sommarärter (?) på Lill-Ollas den 3.8
21. aug Mantal av Haralds skattehemman nr. 10, som ägs av Henrik Hansson Harald, säljs på auktion den 4.9
05. sep En halvyllejacka har hittats mellan Isakas och Anders Ohls och kan återfås hos Johan Andersson på Bäck
05. sep En säck innehållande två bitar lärft har hittats på vägen mellan Jakobstad och Nkby och kan återfås hos bonden Isak Knuts
13. sep Tidtabell för lagtima häradsvinterting
25. sep Mantal av Haralds skattehemman nr. 10, som ägs av Henrik Hansson Harald, säljs på auktion den 9.10. Senare säljs djur och lösegendom på samma ställe
10. okt De som inropat egendom på bonden Gustaf Johanssom Bjon på Harald hemman den 9.3 ska betala dessa till bonden Gustaf Gustafsson Renvaktar
16. okt Om vederbörande inte sätter sina väglotter på vägen till Sorvist i skick kommer detta arbete att bjudas ut på entreprenadauktion den 26.10
16. okt J. F. Hellman uppbär spannmål på Lill-Ollas. Datum ges för byarna
23. okt Auktion hos bonden Gabriel Kärr den 28.10
31. okt Alla som har obetalda inrop från Haralds hemmans auktion ska betala dessa till Gustaf Gustafsson Renvaktar
31. okt Kärrfors kvarn tar emot spannmål till mäld och till gryn
14. nov En stuga säljs på auktion på Jossanbacka (?) den 22.11
14. nov Alla som har obetalda inrop från Gustaf Johanson Haralds auktion ska betala dessa till Gustaf Gustafsson Renvaktar (på samma lapp som ovan)

1887 01. jan Byskolan börjar den 10.1 i Renvaktar hemman hos kyrkosexmannen Gustaf Renvaktar
12. mar Genom auktion vid Mickelbacka nr. 3 den 15.3 utarrenderas Johan Mattssons torp på ett års tid
09. apr Auktion i Broo hemman den 12.4
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07. maj Flera personers beslagtagna egendom säljs på auktion. Lista ges på personerna och auktionsställena
14. maj Byskolan börjar den 23.5 på Mickelsbacka hemman hos bonden Jakob Mickelsbacka
14. maj Auktioner hos Lisa Broo, Matts Broo, Lena Broo, Johan Löf och Johanna Pelko den 17.5 inhiberas. Likaså hos Gustaf Gustafsson samt Erika (?) och Gabriel Ryss i Ytterjeppo den 19.5
16. jul Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol. Datum och ställen ges för byarna
23. jul Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol. Datum och ställen ges för byarna
29. jul Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol vid Långön holme. Datum och ställen ges för byarna
07. aug Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol. Datum och ställen ges för byarna
13. aug Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol. Datum ges för byarna
21. aug Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas kapellansbol för att skära råg. Datum ges för byarna
08. okt De som har ropat in lösegendom på Marija Nylunds auktion i Broo hemman den 12.4 ska betala dessa till Matts Juslin i morgon

1888 07. apr Lista på lägenhetsinnehavare i Harald hemman som ska betala räkning efter att ha begagnat sig av lantmätare under storskiftet. 
12. maj Genom auktion på Mickesbacka skattehemman nr. 3 den 22.5 säljs av bonden Johan Petterson Michelsbacka ägda mantal av hemmanet samt lösegendom
07. jul Vederbörande uppmanas att uppdika utfallsdikena vid Syltjärvi och Marjas till den 13.7 då syn hålls
11. aug J. (?) F. (?) Hellman uppbär på Lill-Ollas sommarsmör och ostar som tillkommer honom. Datum ges för byarna
12. aug Lista på personer som kallas till Lill-Ollas för att utföra dagsverke
29. sep De som har inrop från auktion i Yrjas den 8.5 ska betala dessa till M. Juslin
12. okt Inrop från auktion hos Johan Pettersom i Mickelsbacka den 22.5 ska betalas till A. M. Rydberg

1889 09. mar Brobacka torp, som lyder under Mickelsbacka hemman, utarrenderas den 15.3
17. mar Genom entreprenadauktion på Lill-Ollas den 26.3 utbjuds reparationen av en gammal ria på Lill-Ollas samt uppförandet av ett nytt staket kring kapellansbolet
11. maj Änkan Lisa Broo utarrenderar åkerlindor och ängsmark på auktion den 14.5. Markerna lyder under stadens avhysta hemman
11. maj Byskolan börjar den 13.5 i Bäck hemman hos Matts Simonsson Back
25. maj Auktion hos bonden Johan Petterson Mickelsbacka den 4.6
10. aug Byskolan börjar den 19.8 hos bonden Matts Simonsson Bäck
21. sep En häst säljs på auktion hos bonden Johan Petterson Mickelsbacka den 1.10 för betalning av resterande kapellansavlöning
05. okt Vid landsvägssyn den 17.10 utbjuds genom entreprenadauktion reparerandet av Mickelbacka och Krok broar samt ledstängerna vid Kärr och Harald hemman
02. nov Skjutsrättaren Jakob Janson Juthas säljer Hendrick Hanson Haralds egendom på auktion i Harald hemman den 12.11
16. nov Alla lägenhetsinnehavare inom Ytterjeppo, Forsby och Kyrkoby byar kallas till sammanträde hos häradsnämndemannen Anders Nylund i Drakabacka den 24.11

1890 04. feb Auktion på skattehemman. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
22. feb Henrik Andersson Broo säljer mantal av Broo skattehemman nr. 2 på auktion den 27.2
23. feb Auktion på Yrjas den 3.3
08. mar Diverse egendom som tillhör bonden Henrik Hansson Haralds konkursbo säljs på Harald hemman den 14.3
15. mar Brobacka torp, som lyder under Mickelsbacka hemman, utarrenderas på ett års tid den 18.3
26. apr Auktionsskillingen efter såld egendom på Hendrick Haralds auktion den 12.11.1889 uppbärs kommande vecka
26. apr Auktion hos förre bonden Johan Petter Petterson Mickelsbacka och hos bonden Matts Eriksson Hjerp den 6.5
17. maj Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn
23. maj Jordägare vilkas marker gränsar till utfallsdikena vid Syltjärvi, Krokbro, Hemskyltan och Brännbäcks åker kallas till sammanträde hos bonden Matts Mattsson Kärr den 10.5
31. maj Auktion i Renvaktar hemman den 9.6
14. jun Syn på hägnaderna runt Sorvist mosse hålls den 17.6. 
27. jul Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas. Datum och ställen ges för byarna
03. aug De personer från Soklot och Kyrkoby som ännu resterar för dagsverken till Lill-Ollas uppmanas att den 4-5 augusti infinna sig på Långön
10. aug Dagsverksskyldiga kallas till Lill-Ollas. Datum och ställen ges för byarna
10. aug Alla som har obetalda inrop från bleckslagaren Wilhelm Johanssons auktion bör snarast betala dessa till Gustaf Renvaktar
15. aug Barnskolan börjar den 18.8 i bonden Matts Simonsson Bäcks gård
06. sep Sjömannen Emil Holmström från Wist torp bör betala statsverket tillkommande ersättning till R. Polén
05. okt En stuga och annan egendom efter avlidna Anna Isaksson säljs på auktion i Harald hemman den 6.10
18. okt Lisa Broo öppnar en förberedande småbarnskola i Broo hemman den 20.10
16. nov Änkan Sanna Kajsa Karlsson säljer en stadslinda, en boningsstuga och nödiga uthus på auktion den 21.11

1891 04. mar Lösegendom tillhörig bonden Mickel Källman säljs på auktion den 12.3
04. mar Auktion på Harald hemman den 10.3
15. apr En boningsstuga med nödiga uthus säljs på auktion på Jossbacka den 30.4
30. maj Syn hålls på hägnaderna vid Syltjärvi, Marjas och Sorvist mosse den 4.6. Brandsyn hålls i Forsby den 5.6
21. jun Alla lägenhets- och jordinnehavare uppmanas att uppgräva och rensa sina andelar till den 20.7 då syn hålls
27. jun Hanna Sandell meddelar att vaccinering sker den 4.7 hos bonden Erik Mickelsbacka. Den 6.7 i Socklot hos bonden Jakob Harald
12. jul Syn på Syltjärvi utfallsdike hålls den 25.7. Folk från Harald, Kärr, Renvaktar, Bäck, Broo och Dalabacka samt från Levälä och Bjon i Ytterjeppo uppmanas att sätta sina andelar i skick
18. jul Höbergning vidtar på Lill-Ollas den 20.7. Dagsverksskyldiga från Kovjoki och Ytterjeppo kallas. Lista med datum och hemman ges
19. jul Egendom tillhörig avlidna Sofia Renvaktar säljs på auktion i Kärr hemman den 20.7
26. jul Genom auktion på Lill-Ollas marker den 8.8 utbjuds upprensningen av två utfallsdiken. 
16. aug Dagsverksskyldiga från Markby kallas till Lill-Ollas den 18.8 för skörd och från Ytterjeppo till Bäck torp för höbergning den 17-18 augusti
23. aug Alla personer som ännu resterar för dagsverke till Lill-Ollas bör avbörda sig sina rester nu medan skörd pågår
20. sep Alla personer som ännu resterar för dagsverke till Lill-Ollas kan betala med kontanter till Isak Svedlin om de inte vill delta i pågående tröskningsarbete
08. nov Inropen från Sofia Henriksson Haralds auktion förfaller till betalning den 9.11

1892 12. jun Egendom tillhörig Mårten Bergman säljs på auktion i Mickelsbacka hemman den 14.6
26. jun Alla jord- och lägenhetsinnehavare vars mark går från Stormossa ner till Krokbron ska uppgräva och rensa sina andelar till den 8.7 då syn hålls
10. jul Avlidne smeden Gustaf Kärrs boningsstuga säljs på auktion i Kärr hemman den 18.7
11. dec En häst med åkdon har tillvaratagits på Mickelsbacka

1893 14. maj En boningsstuga och annat som tillhör änkan Lisa Broo säljs på auktion på Broo hemman den 23.5
22. maj Alla som har del i Sorvistmossa ängs hägnad ska sätta sina gärdsgårdar i skick till den 1.6 då syn hålls
06. jun Genom auktion å stället den 7.7 säljs fabriksägaren Axel Oldenburgs konkursmassa tillhöriga Kärrfors benmjölsfabrik, såg och kvarn samt tillhöriga byggnader
11. jun Alla jord- och lägenhetsinnehavare som har del i utfallet ner från Krokbron upp till Haralds rå och ägorna däremellan ska gräva upp och rensa sina andelar till den 1.7 då syn hålls
09. jul Mantal av Mickelsbacka skattehemman nr. 3 och egendom säljs på auktion den 17.7
09. jul Bergningsrätten till Marjas lindor utarrenderas hos änkan Annalisa Kärr den 19.7
08. aug Förrättning kommer att ske i Haralds- Kärr- och Juthbacka forsar den 28.8. Folk kan ge åsikter åt förrättningsmannen A. Granfelt
24. sep Genom auktion på Mickelsbacka den 5.10 säljs egendom tillhörig Jakob Petterson Mickelsbacka
24. sep Kvarlåtenskapen efter inhyseskvinnan Lisa Andersdotter Dalström säljs på auktion i Renvaktar hemman den 2.10
19. nov Mantal av Mickelsbacka skattehemman nr. 3 och egendom säljs på auktion den 1.12
17. dec Kvarlåtenskapen efter torparen Mickel Flakabacka säljs på auktion i Knuts hemman den 28.12

1894 05. jan Nkby södra skoldistrikts betalningsskyldiga medlemmar meddelas att restuppbörd på hö och halm hålls i skolan den 15.1
18. feb Lösegendom tillhörig Simon Nordqvist säljs på auktion i Broo hemman den 26.2
24. apr Bouppteckning efter mjölnaren Wilhelm Forslund hålls i Harald hemman den 4.5
28. sep Södra folkskolans föreståndare K. Alex Björklund håller sin uppbörd av spanmål den 3.10
28. sep Auktionsskillingen för Gustaf Gustafsson Broos auktion uppbärs av Erik Björkman i Ryss hemman den 1.10
20. okt Byskolan börjar den 29.10 på Back (Bäck?) hemman hos bonden Henrik (?) Mattsson Back (Bäck?)
10. nov Wisttorpet säljs på auktion i Wisten den 20.11
10. nov Genom entreprenadauktion på Lill-Ollas den 23.11 utbjuds uppförandet av en tillbyggnad till fårfähuset vid bolet
24. nov Byskolan börjar den 26.11 i Harald hemman hos Lovisa Harald
08. dec Nkby landskommuns södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till distriktsstämma i skollokalen i Kärr den 28.12

1895 24. feb Lösegendom tillhörig bonden Johan Fröjdman säljs på auktion den 7.3
01. mar Nkby kommuns södra folkskoledistrikts medlemmar kallas till sammanträde i folkskolans lokal i Kärr den 8.3
08. mar Respektive medlemmar i Nkby landsförsamlings södra folkskoledistrikt sammanträder i folkskolans lokal i Kärr den 18.3
16. mar Genom auktion hos bonden Matts Pelkos den 26.3 säljs saker tillhöriga bondedottern Johanna Fagerholm
24. aug Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till stämma i skolans lokal den 7.9
07. sep Medlemmarna av Nkby landsförsamlings södra skoldistrikt kallas till sammanträde i skolans lokal den 17.9
29. sep Nkby landsförsamlings södra folkskola öppnar igen den 30.9
16. okt Den del av lärarens lön som består av råg och korn uppbärs vid folkskolan i Kärr den 23.10
19. okt Ledamöterna i södra skoldistriktets skoldirektion kommer att samla in pengar för att täcka årets byggnadskostnader. Lista på ledamöter ges
09. nov Ledamöterna i Nkby landsförsamlings södra skoldistrikt kallas till distriktssammanträde i skolans lokal i Kärr den 22.11
10. nov Lösegendom tillhörig änkan Maria Drakabacka säljs på auktion den 19.11
23. nov Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i folkskolan i Kärr den 1.12
23. nov Byskolan börjar den 25.11 i torparen Johan Brooströms gård
21. dec De som inte levererat ved till södra skoldistriktets folkskola i Kärr uppmanas att göra så

1896 04. jan Folkskolan vidtager sin verksamhet den 7.1
27. feb Lärarinnans foderuppbörd verkställs i folkskolan den 6.3
27. mar Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i skolans lokal den 9.4
10. apr Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i skolans lokal i Kärr den 21.4
11. apr Byskolan börjar den 13.4 på Mickelsbacka hemman hos bonden Johan Eriksson Forsman
02. maj Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i skolan i Kärr den 13.5
30. maj Syn på gärdsgårdarna i Sorvist mosse hålls den 3.6
31. maj Syföreningens handarbeten säljs på auktion i folkskolan den 5.6
14. jun De byar och hemman som har reparationsskyldigheter på ladorna vid Lill-Ollas kapellansbol uppmanas att sätta sina laduandelar i skick till midsommaren
29. jun Egendom tillhörig avlidne Wilhelm Forslunds arvingar säljs på auktion den 13.7
25. jul En ko har försunnit. Upplysningar kan ges till timmermannen Mikael Renlund
29. aug Småbarnsskolan vid Forsby högre folkskola vidtager sin verksamhet den 31.8
19. sep Folkskolan öppnar den 28.9
08. okt En andel av Kärr hemman säljs på auktion den 20.10
22. okt Wilhelm Forslunds arvingars auktion uppbärs den 2.11 på Harald
22. okt Resterande auktionsskilling från prosten N. G. Emeleus sterbhusauktioner bör inbetalas till A. Vesterlund i Munsala (på samma lapp som ovan)
30. okt Lärarpersonalen i folkskolan har spannmålsuppbörd den 9-10 november
05. dec Nkby landsförsamlings södra folkskoledistrikts medlemmar kallas till distriktsstämma i folkskolans lokal i Kärr den 16.12
12. dec Kyrkoby och västra sidan av Ytterjeppo byar underrättas att läraren och lärarinnan vid Forsby folkskola uppbär spannmål, hö och halm den 16.12

1897 17. jan Ett paket med tobaksblad har hittats mellan Forsby och staden och kan återfås av brandvakten Erik Andersson
19. jan Kvarlåtenskapen efter backstugukarlen Johan Andersson Yrjas säljs på auktion i Yrjas hemman den 19.1
16. mar Medlemmarna av södra skoldistriktet sammanträder i folkskolans lokal den 31.3
24. maj Syn hålls på hägnaderna vid Sorvist och Syltjärvi den 28.5
28. maj Syn på avloppsdiket från Nkby älv vid Mickelsbacka bro hålls den 19.6
13. jun Syn hålls på utfallsdiket som går från Krokbron och upp genom Marjas, Nygårds och Forsby ägor. Karta över diket finns hos Gustaf Renvaktar
22. aug Småbarnsskolan vid Forsby högre folkskola vidtager sin verksamhet den 25.8
29. aug Kvarlåtenskapen efter Maria Henriksdotter Drakabacka säljs på auktion den 3.9
19. sep Kvarlåtenskapen efter Maria Henriksdotter Drakabacka säljs på auktion den 22.9
18. sep Erik Mattson Yrjas tillkännagiver att bouppteckning efter hans avlidna hustru Sari (?) hålls den 24.9
25. sep Forsby högre folkskola vidtar sin verksamhet den 30.9
31. okt Läraren och lärarinnan har spannmålsuppbörd vid skolan den 8.11
31. okt Forsby syförening, som arbetar till förmån för sjömansmissionen, vidtar sin verksamhet

1898 21. jan Nkby landsförsamlings södra folkskoledistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i folkskolans lokal den 2.2. Lista på ärenden ges
05. feb Restuppbörd på hö, halm och resterande spannmål hålls i folkskolan den 11.2
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27. feb Ambulatoriska barnskolan vidtar sin verksamhet den 28.2 i Harald hemman under läraren Sandlins ledning
10. apr En större summa pengar har hittats och kan återfås hos änkan Katarina Nylund i Broo hemman
22. maj Alla som har del i inhägnaderna kring Sorvist mossa Syltjärvi ängar bör sätta sina gärdsgårdar i skick till den 31.5 då syn hålls
28. maj Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till distriktsmöte i folkskolan den 6.6. Lista på ärenden ges
11. jun Södra skoldistriktets röstberättigade medlemmar kallas att mangrant infinna sig till distriktsstämma i folkskolan den 26.6
12. jun De som ännu inte har satt sina gärdsgårdar kring Sorvistmossa äng i skick ska göra det till den 14.6 då ny syn hålls
27. aug Småbarnsskolan vid Nkby landsförsamlings södra folkskola vidtager sin verksamhet den 30.8
17. sep Forsby folkskola i Nkby landsförsamling vidtager sin verksamhet den 26.9
01. okt Syföreningens säljer sina arbeten på auktion i folkskolan den 6.10
03. dec Lärarpersonalen i folkskolan har uppbörd av hö, halm och ved den 9.12

1899 19. feb Diverse lösegendom säljs på auktion i Kärr hemman nr. 9 den 27.2
23. apr Auktion i Harald hemman nr. 10 den 2.5
29. apr Ambulatoriska barnskolan begynner sin verksamhet den 2.5 i ambulatoriska läraren J. G. Sanlins (Saulins?) bostad 
14. maj Årsexamen anställs i folkskolan den 20.5
14. maj Vederbörande uppmanas att hämta ved till folkskolan
28. maj Genom entreprenadauktion i sockenstugan den 10.6 utbjuds arbetet att uppföra en bagarstuga vid Lill-Ollas kapellansbol. Vid samma tillfälle utbjuds brädfordrandet av en uthusrad
05. aug Småbarnsskolan vid Forsby högre folkskola vidtager sin verksamhet den 17.8
22. sep Johanna Johansdotter Haralds auktion förfaller till betalning den 2.10 och uppbärs av skräddaren J. J. Sundqvist hos änkan Anna Björkqvist Harald
24. sep Folkskolan öppnar igen den 28.9
24. sep Personer som resterar för ved till skolan bör fullgöra sina skyldigheter
01. okt Förra bonden Gustaf Andersson Haralds auktion har förfallit till betalning och uppbärs av Johan Rundt på Harald hemman den 6.10
25. okt Lärarpersonalen vid folkskolan har spannmålsuppbörd den 1.11
26. nov Byskolan börjar den 27.11 i läraren J. G. Sandlins gård
23. dec Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts betalningsskyldiga medlemmar uppmanas att skyndsammast hämta ved till folkskolan

1900 26. jan Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till möte i folkskolan den 1.2 Lista på ärenden ges
11. mar Bouppteckning efter bondehustrun Maria Bäck hålls den 12.3
15. apr Kvarlåtenskapen efter Maria Gustafsson Broo säljs på auktion hos barnläraren Sandlin i Jossanbacka hemman
18. aug Ingen får sätta ut sina djur i Bådan och Läppogubben ännu
18. aug Småbarnsskolan vid Forsby folkskola öppnar den 20.8
26. aug En häst har försvunnit från Nils Rönnqvists gård på Brännan
14. okt Lärarpersonalen i folkskolan uppbär sin lön. 

1901 06. jan Sömmerskan Hilda Kärrs egendom säljs på auktion på Kärr hemman hos backstuguänkan Anna Kärr den 11.1
24. mar Ett parti hö tillhörig Maria Isaksdotter Broo säljs på auktio den 28.3
20. jul Forsby folkskolas delägare sammanträder till distriktsmöte i skollokalen den 28.7
29. sep Folkskolan öppnar den 1.10
20. okt Lärarpersonalen vid folkskolan har spannmålsuppbörd vid skolgården

1902 25. mar Medlemmarna av kommunens södra folkskoledistrikt kallas till allmän stämma i folkskolan den 1.4
09. nov Ambulatoriska småbarnskolan vidtager sin verksamhet den 10.11 i Lill-Ollas kapellansbol

1905 11. apr Mantal av Drakabacka skattehemman nr. 1, vilka ägs av bonden Matts Larsson Gunns, säljs på auktion den 25.4
20. maj Ambulatoriska barnskolan vidtar sin verksamhet den 22.5 i Lill-Ollas boställe
24. sep Södra skoldistriktets folkskola vidtar sin verksamhet den 28.9

1906 09. apr Auktion på Lill-Ollas kapellansboställe. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
12. maj Ambulatoriska barnskolan vidtar sin verksamhet den 14.5 i prästgården
18. aug Folkskolan öppnar den 20.8

1907 13. apr Auktion i Dalabacka hemman den 24.4
22. apr Varning för våldbete på Ytterjeppo och Forsby ägor. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
06. sep Inropen från Forsby syförenings auktion är förfallna till betalning och inbetalas den 9.9 i Lill-Ollas

1908 28. jun Röstberättigade till 1908 års lantdagsmannaval meddelas att valet förrättas i folkskolan den 1.7

1913 05. apr Anders Olin kommer att flotta ett parti trävaror från Kauhava socken till Haralds såg under sommaren. Flottningsförman är bonden Wilhelm Lavast
25. maj Vallängden för Nkby landskommuns Forsby röstningsområde ang lantdagsvalet 1-2 augusti finns framlagd trill granskning hos I. (?) R. Jernström i Nygård hemman
22. aug Sammanträde i Kärr skattehemman nr. 9 den 10.9 ang klyvningsförrättande av hemmanet

1914 14. apr Byamännen i Kyrkoby och Forsby har beslutit att uppsäga stängselskyldigheten kring Bådan och Leppon ängar fr.o.m den 1.5

1918 30. jul Ägolotter som tillhör kapellansbolet utarrenderas på auktion i prästgården den 16.8

1919 08. jan Vallängder upprättade för 1919 års lantdagsmannaval är framlagda för granskning på olika ställen i Forsby, Kovjoki, Markby och Soklot

1920 03. jul Skatte- och uppbördslängd för bevillningsskatt på inkomster för 1918 i Nkby landskommunn finns bordlagd till allmän granskning hos Simon Levlin

1921 13. maj Allt bete på Fosbys mark på Bådan är förbjudet

1923 03. aug Sammanträde i Vist torp, som hör till Mickelsbacka hemman, den 16.8 ang reglering av torpets ägor i och för inlösen till lägenhet

1924 26. maj Legoområdenas (?) reglering vid Yrjas kronoboställe nr. 4 vidtar med sammanträde i boställets stamlägenhet den 10.6
20. okt Lista på väglotter som befunnits vara bristfälliga efter senaste vägsyn 

1925 13. maj Lista på anmärkningar efter syn på bygdevägen mellan Mickelsbacka och Dalas hemman

Kungörelser utan årtal
Pastor (?) Johansson i Nkby reser bort i två veckor och pastorskansliet flyttas under den tiden till pastor Hellmans hem i Lill-Ollas.
Prenumeranter på Sändebudet kan hämta 12:e numret i Nkby kyrkas sakristia.
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