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KUNGÖRELSER, MUNSALA

År Datum Händelse
1864 31. jul Häst försvunnen i Munsala.

30. aug Munsala folkskola vill ha elever. 
30. sep Kyrkoväktartjänst ledig

1865 28. jan Redskap för brännvinstillverkning utges från Munsala lånemagasin

1867 11. jan Auktion i Monäs, Lovisa Sikström eller Kock
25. jan Tingsprotokollen utdelas på Udden
15. apr Auktion på kapellansbohlet. A. Rydberg anmodad
20. apr Pupillen Erik Andersson Smeds del av nr. 9 i Vexala säljes på auktion av Karl Laggnäs, förmyndare
13. jun Stakning av råna mellan Munsala och Jeppo och Ytterjeppo, C. E. Müller
05. jul Exekutiv auktion hos bonden Jakob Joh.sson Dahlkarl i Hirvlax på bonden Johan Ruotsalas fordran
08. aug Sammanträde om råstakning mellan Munsala, Vakkuri m.fl byar, C. E. Müller gm. K. J. Kranck
11. sep Hösttinget överflyttas till Udden pga vägens dåliga skick
05. okt Restuppbörd på Udden, N. Barck
16. nov Tingsgästningskapparna uppbärs på Udden, N. M. Barck
23. nov Hemmansauktion på mantal av Nissas i Vexala, Jakob Fågel förmyndare
15. dec Ny auktion på mantal av Nissas i Vexala, Matts Nissas förmyndare

1869 25. apr Frivillig auktion på Knuts hemman i Monäs
27. jun Storskiftets sammanträde för Forsby, Kyrkoby och Munsala samfällighet

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

1870 31. dec Vederbörande lantmätares räkning över skifte i Munsala, Ytterjeppo m.fl byar finns hos länsman A. L. Rydberg
okänt Urtima ting på Udden. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
okänt Urtima ting på Udden. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1871 19. jan Genom auktion å stället den 8.2 säljs 3/16 mantal av Skrifvars skattehemman, tillhörigt de avlidna Johan Hansson Skrifvars och Kajsa Stina Andersdotter Skrifvars komkursmassa
26. jan Genom auktion i Back i Kantlax den 13.2 säljs en del av Spåra skattehemman vilket tillhör de omyndiga barnen till bonden Johan Mårtensson Spåras
03. feb Bönderna Johan Ruotsala, Matts Lassila och Anders Jungar bör hos länsman Rydberg lösa ut sina utslag från Kejserliga Vasa Hovrätt
07. mar Samtliga vägbyggnadsskyldiga lägenhetsinnehavare uppmanas att skaffa fram grus till vägfyllnad
10. mar Folk uppmanas att skotta allmänna postvägen och Jeppovägen
29. apr Genom auktion den 16.5 säljs en del av Gästgifvars hemman tillhörigt bonden Johan Jakob Johansson Gästgifvars
09. maj Obetalda kronoutskylder för förra året ska inbetalas till länsman Rydberg
13. maj Bonden Erik Johansson Smedsbacka och glasmästaren August Holländer bör hos länsman Rydberg lösa ut dem tillkommande Kejserliga Vasa Hovrätts utslag
27. maj Vederbörande sakägare bör lösa ut sina expeditioner från senaste vinterting 
28. maj Husbönder ska betala sina inhysingars och backstuguhjons utskylder till länsman Rydberg
28. maj En tidigare utlyst auktion i Nygård hemman är tills vidatre återkallad
02. jun Utmätt egendom kommer att försäljas i Nygård hemman den 7.6
13. jun Protokollen från senaste vinterting ska lösas ut hos länsman Rydberg den 26.6
15. jun Vägen som leder till Sorfast (?) hemman skall repareras den 20.6
22. jun För att betala bort bonden Josef Eriksson Hjerps böter säljs en av hans kor den 4.7 hos länsman Rydberg
30. jun På rådman Thodens fordran säljs diverse egendom hos bonden Johan Johansson Klockars den 10.7
07. jul En utlyst auktion hos bonden Jakob Klockars eller Janson är återkallad
19. aug Diverse egendom säljs hos bonden Johan Andersson Renvaktar den 28.8
26. aug På bonden Erik Åbergs fordran säljs egendom på auktion hos bonden Jonas Åberg på Forsbacka hemman den 4.9
01. okt Protokollen från senaste höstting med Pedersö, Larsmo och Purmo församlingar löses ut den 6.10 i tingshuset invid Pedersö sockens kyrka
13. okt Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
21. okt På rådman Lybaks fordran säljs diverse lösegendom hos bonden Johan Henriksson Sorfvist den 6.11
22. okt Bonden Karl Nygård från Monå har tappat bort en summa pengar i Nkby stad och dessa kan återlämnas åt handelsman Nylund
23. okt Datum och platser för lagtima vinterting i Nkby domsaga
28. okt Mjölnaren Wilhelm Harald och torparen Johan Henrik Knuts bör lösa ut sina handlingar hos länsman Rydberg
01. nov Den tidigare utlysta auktionen hos bonden Johan Sorfvist (se 21 okt) är inställd
01. nov På torparänkan Sanna Lisa Måtars fordran säljs diverse egendon hos bonden Johan Andersson Renvaktar den 13.11
10. nov Genom auktion hos Erik (?) Sjöholm säljs en stuga belägen i Sund hemman
14. nov Tingsgästningsspannmålen från Karby och Kovjoki uppbärs av Viktor (?) Brunberg
17. nov Olika församlinga och kommunder uppmanas att välja elektorer och fullmäktige för Nkby domsaga
17. nov De som har snöplogningsskyldigheter uppmanas att sköta sina skyldigheter
17. nov En ko säljs på auktion hos bonden Johan Juthas den 27.11 (på samma lapp som ovan)
09. dec På bonden Matts Maurimäkis och skräddaren Skogmans fordran säljs spannmål hos klockaren Brander på Högbacka hemman den 18.12
13. dec Klockaren Branders auktion (se 9 dec) har skjutits upp till 19.12
15. dec Länsman Rydberg uppbär bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättarkappar
15. dec Tingsgästnings- och tingshushyresspannmål uppbärs i Udden hemman. Datum ges för byarna
17. dec Utdrag av protokoll hållet vid laga vinterting med Nkby socken i tingshuset på Domarbacka den 16.4

1873 oktober Kommunstämma med Nkby, Munsala och Jeppo församlingar. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare

1874 mars Auktion hos bonden Erik Mattson i Pelat

1878 05. apr Auktion på Hagas kyrkoherdebol den 25-26 april
20. apr Förra årets obetalda tingsgästnings- och tingshushyreskappar uppbärs i Domarbacka häradshövdings boställe i Vexala den 26.4
29. maj Genom auktion i Peth hemman i Hirvlax den 11.6 säljs egendom tillhörig bonden Jakob Eriksson Peth
06. jun Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
15. jun Genom auktion hos Johan Jakob Jakobsson Knuts den 19.6 säljs en del av Knuts skattehemman i Monå
03. aug De som vill få sina mätnings- och vägningsredskap justerade och stämplade bör infinna sig hos justeraren C. R. Müller i Gästgifvars hemman den 9.8
28. aug Folk som har hund måste beskatta denna hos länsman Rydberg
26. sep Resterande pastoralier till kyrkoherde K. G. (R ?) Stenbacka ska betalas till länsman Rydberg

1879 09. jan Vägbyggnadsskyldiga lägenhetsinnehavare uppmanas att till sina väglotter skaffa fram grus för vägfyllning
11. mar Genom auktion i Aspnäs och Back hemman i Pensala den 3-4 april säljs egendom tillhörig lanthandlaren Jakob Aspnäs konkursmassa
29. maj Haralds sågbolag samt Kronqvist har medeelat att de ämnar flotta stockar till Haralds såg i sommar. Arbetsledare är Karl Backman och Henrik Blomqvist
06. jun Vägsyn hålles. Datum ges för ställena

1880 08. jan Auktion hos Anders Sandås i Sandås hemman i Jussila den 15-16 januari
12. jan Alla hundägare uppmanas att anmäla sina hundar till beskattning
22. jan Ploglagsägare uppmanas allvarligt att hålla sina ploglag i gott skick under vintern
04. feb Vägdelägare uppmanas att skaffa fram grus till våren. Hundägare uppmanas att anmäla sina hudar till beskattning. 
05. feb Alla som tänkt resa utrikes och därför tänkt hämta hinderlöshetsbevis hos länsmannen måste ha prästbevis med sig
12. feb Auktion i Sandås hemman i Jussila den 20.2
13. feb Auktion hos Anders Wikman i Gästgifvars hemman den 24.2
13. feb Lista på personer som måste betala sina kronoutskylder åt länsman Rydberg
27. feb Auktion hos Jakob Sund på Sund hemman den 5.3
27. mar Genom auktion på Brännlands torp den 6.4 säljs egendom som tillhör den avlidne bonden Jakob Jakobsson Domskatas omyndiga barn
02. apr Auktion i With hemman i Monå den 7.4
14. apr Haraldsfors sågbolag kommer att flotta stock till Haralds såg längs Nkby älv under våren. Arbetsledare är sågbokhållaren Karl Backman
14. apr Förra årets kronoutskyldsrester ska betalas till länsman Rydberg den 19.4 (på samma lapp som ovan)
17. apr Bonden Jakob Larsson Harald ska hos länsman Rydberg lösa ut sina handlingar från länsstyrelsen
22. apr Delägare i vägar uppmanas att fylla igen gropar på sina vägandelar den 26.4
28. apr Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
15. maj Genom auktion i Harjus hemman i Harjus by den 15.5 säljs egendom tillhörig bonden Johan Karlsson Harjus arvingar
20. maj Folk uppmanas att lösa ut sina protokoll från senaste vinterting hos länsman Rydberg
26. maj Slagkarlen (?) Karl Johan Andersson Asplund bör hos länsman Rydberg lösa ut ett utslag av Rådstuvurätten
01. jun Länsman Rydberg ger ut protokollen från senaste vinterting först den 8.6 pga hinder
04. jun Syn på vägar till Levälä hemman den 16.6. Delägare uppmanas sätta sina andelar i skick
09. jun Auktion hos ?. ?. Liljeblad på Lojlax hemman den 26.6
26. jun Auktion i Lojlax hemman den 1.7 pga utflyttning från orten
07. aug Överblivna ”tork-kaflar” (?) som tillhör Munsala församling kommer att försäljas på auktion i Nygård hemman i Nkby kyrkoby den 9.8
11. sep Alla som inte betalat sina skulder till änkefru prostinnan Wegelius ska betala dessa till länsman Rydberg
02. okt Auktion hos bonden Johan Jonsson, eller Trött, i Trött hemman den 12.10
28. okt Information om snöplogningsskyldighet som ropats in vid senaste höstting i Tingslaget
29. okt De som ännu inte betalat 1879 års tingsgästnings- och tingshushyreskappar som tillkommer domare och nämndemän, ska betala åt länsman Rydberg
30. okt Kapparna som nämns ovan (29 okt) ska betalas 8.11
05. nov Några får har tillvaratagits och kan återfås hos Johan Skrifvars
15. nov A. Castréns och vederbörande nämndemäns tingsgästnings- och tingshushyrekappar uppbärs på Domarbacka boställe. Datum ges för byarna
26. nov På bonden Johan Sorfvists fordran säljs en stuga hos änkan Anna Maria Högbacka på Högbacka hemman den 6.12
27. nov Auktion hos torparen och smeden Petter Jakobsson Bertula i Vexala den 2.12
28. nov En bess har tillvaratagits och kan återfås hos bonden Matts Eriksson Skrifvars i Vexala
03. dec Lista på personer som måste betala böter åt länsman Rydberg
14. dec Vägbyggnadsdelägare uppmanas att släpa fram grus till sina väglotter tills våren kommer
16. dec Folk uppmanas att anmäla sina hundar för beskattning

1881 januari Efterlyses en bortsprungen hund (från Lojlax). Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
april Anmaning till intressenterna i Storenian och Tröneviken i Pensala av Jakob Andersson Pesonen, byaålderman. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
16. dec Information till vederbörande som önskar få sina bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättarkappar i form av pengar
27. dec Anvisningar för dem som vill utlösa pass och hinderslöshetsbevis för inrikes och utrikes resor
27. dec Folk uppmanas att anmäla sina hundar för beskattning

1882 13. jan Samtliga lägenhetsinnehavare i Munsala och Nkby uppmanas att skaffa fram sten till byggande av broar. Datum och ställen ges
14. jan Anvisningar åt snöplogare om deras skyldigheter och om hur plogarna ska byggas
14. feb Genom auktion i Peth hemman i Hirvlax den 4.3 säljs en del av hemmanet samt övrig egendom
05. mar En mössa har hittats utanför Nkby och kan återfås av bonden Erik Johansson Pelat i Monå
18. mar Genom auktion i Suni hemman i Monäs den 24.3 säljs några byggnader
04. apr Protokollen från senaste vinterting ska lösas ut hos länsman Rydberg den 17.4
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13. apr Arvode åt förrättningslantmätaren H. Gässberg för arbete i Överjeppo, Ytterjeppo, Lassila och Jungar 1880-1881 ska betalas åt länsman Rydberg 
20. apr Auktion i Mariedahl hemman i Vexala den 3.5
25. apr Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
26. apr Tidtabell för lagtima höstting i Nkby domsaga
27. apr Flera personers utmätta egendom säljs den 6.5 pga obetalda kronoutskylder och fattigmedel. Personerna namnges
01. maj Vägsyn på östra sidan av Nkby älv från stadens rå till Lill-Ollas kyrkoherdebol. 
26. maj Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
08. jun Genom auktion i Vexala den 15.6 säljs skattehemmanet nr 9 som ägs av bonden Karl Eriksson Smeds
23. jun Genom auktion i Munsala prästgård den 3.7 säljs spannmål och ett sto
29. jun Häradsskrivaren Wolmar Ramberg kommer att handha kronolänsmanstjänsten under två veckor
15. jul En häst har försvunnit från Storsved gästgiveri och upplysningar kan ges till fabrikör A. Thulins eller hästens ägare kronolots Jakob Nyby
12. aug På inhyseskarlen Erik Löfs fordran säljs en smedja och smidesverktyg samt annan lösegendom på auktion hos smeden Matts Johansson Hjerp den 22.8
15. sep Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
30. sep Borgenärerna i förra bonden Erik Fredriksson Hilles konkursbo sammanträder i Hille hemman i Lassila den 30.10
03. nov Uppbörd av avgifter till Finska Brandstodsbolaget för åren 1881-1882 verkställs i Kif boställe 
03. nov Auktion i Haga boställe den 8.11
10. nov Årets tingsgästning och tingshushyra uppbärs i Domarbacka häradshövdings boställe. Datum ges för byarna
14. nov Protolollen från senaste höstting ska lösas ut hos länsman Rydberg den 2.12
27. nov Genom auktion i Hille hemman i Lassila den 11.12 säljs hö och halm tillhörig bonden Erik Fredriksson Hille
01. dec Vederbörande snöplogare uppmanas att sköta om sina väglotter och att sätta plogarna i skick

1883 03. jan Inrop på auktion hos A. L. Rydberg den 3.5.1882 ska inbetalas till honom den 13.1
20. jan Hemmansägare uppmanas att lagfara med sina hemmansfång
02. feb Vissa personers utmätta egendom kommer att försäljas den 16.2 för resterande kyrkoherdeavlöning och kommunala utskylder. Personerna listas
08. feb Borgenärerna i Erik Fredriksson Hilles konkursbo sammanträder i Juthas gästgiveri den 16.2
17. feb Häradsskrivaren Carl Wolmar Ramberg kommer att handha kronofogdetjänsten i Lappo härad under en tid
17. feb Länsman Rydberg kommer att handha häradsskrivartjänsten i sex veckor och häradshövdingen Karl Werenius (?) handhar länsmanstjänsten
17. feb Genom auktion i Smeds hemman i Vexala den 22.2 säljs egendom tillhörig bonden August Smeds
05. mar Borgenärerna i Erik Fredriksson Hilles konkursbo sammanträder i Juthas gästgiveri den 24.3
18. mar Protokollen från senaste lagtima ting i Munsala sockens samt Nkby och Jeppo församlingars tingslag utdelas på Domarbacka den 31.3
05. apr Genom auktion i Stenbacka hemman i Vexala den 21.4 säljs en del av hemmanet samt lösegendom
04. maj Hemmans- och lägenhetsinnehavare uppmanas att sätta sina väglotter i skick och att skotta och grusa dem
14. maj En ko och lösegendom säljs på auktion hos bonden Johan Eriksson Gröthas den 28.5
01. jun Länsman Rydberg är tjänsteledig och häradshövdingen Werenius fyller i för honom under tiden
09. jun Flera vägbyggnadsskyldiga har försummat att hålla sina väglotter i skick så de uppmanas att reparera dem tills den 20.6 då ny vägsyn hålles
15. aug Värnpliktiga ynglingarna Erik Isaksson Sigfrids, Anders Gustafsson Åvist och Jakob Andersson Lassila ska hämta handlingar ang deras värnpliktsskyldighet från länsman Rydberg
08. sep Auktion på Uden den 19.9 pga bortflyttning från orten
11. sep Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
22. sep Tidtabell för lagtima vinterting i Nkby domsaga
17. okt Vederbörande hållskjutsningsskyldiga uppmanas att hålla sina åkdon i bättre skick
18. okt Eftersom olagligt fiskesätt bedrivs på många ställen, meddelar länsman Rydberg om fiskeförordningarna
07. nov Länsman Rydberg meddelar vägdelägare att de allmänna vägarna ska breddas till förordnad bredd var det behövs
23. nov Folk som inte har hämtat ut sina protokoll från senaste ting ska utlösa dem i Domarbacka 
03. dec ?. A. Castréns och nämndemäns tingsgästnings- och tingshushyrespannmål uppbärs på Domarbacka boställe. Datum ges för byarna
12. dec Länsman Rydberg kommer att handha häradsskrivartjänsten under en tid och häradshövdingen Karl Werenius (?) handhar kronolänsmanstjänsten
23. dec Skjutsrättaren Jakob Jansson uppbär bro-och skallfogdekappar samt skjutsrättarkappar i kronomagasinet
23. dec Inrop från direktör Conradis (Gonradis?) auktion ska betalas till länsman Rydberg den 5.1.1884 (på samma lapp som ovan)

1884 04. jan För att täcka kommunala utskylder säljer vissa personer egendom på auktion den 14.1. Personerna namnges
07. apr Protokollen från senaste vinterting i Munsala, Nkby och Jeppo församlingars tingslag utges den 18.4 i Domarbacka
17. okt Genom auktion den 30.10 säljs en del av Kock skattehemman nr. 4 i Hirvlax samt annan egendom
18. nov Protokoll och handlingar från senaste höstting i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapells tingslag utgives i Domarbacka den 29.11

1885 02. mar Genom auktion i Udden hemman den 7.4 säljs egendom tillhörig avlidne häradshövdingen Sterenis konkursmassa
20. mar Genom auktion hos klockaren K. P. Elenius den 31.3 säljs en del av Bröms skattehemman nr. 15 i Munsala samt annan egendom
17. apr Tidtabell för lagtima höstting i Nkby domsaga
02. maj Protokollen från senaste vinterting i Munsala, Nkby och Jeppo församlingars tingslag utges den 12-13 maj i Domarbacka
28. maj En mjölkhink av bleck har tappats bort och kan återlämnas till Domarbacka
27. jun Inrop från auktioner på Udden hemman och häradshövding Sterenis egendom ska betalas till länsman Lydberg den 11.6
29. aug Genom auktion på Uddens egendom den 8.9 säljs diverse möbler och husgerådssaker
21. nov Delägare i Finska Brandstodsbolaget i Finland ska betala sina avgifter till bolagets agent A. Strandberg i Kif eller till handlaren J. W. Lundqvist
23. nov Årets tingsgästnings- och tingshushyraspannmål uppbärs i Domarbacka boställe. Datum ges för byarna
29. nov Alrik Castren köper tjäder, orre, hjärpe, ripa och annan slags skogsfågel
04. dec Genom auktion den 18.12 säljs en del av Präst skattehemman i Pensala samt djur och annan lösegendom

1886 12. jan Den 19.1 förrättas bouppteckning efter avlidne Isak Gabrielsson Levälä på Levälä hemman
29. jan Auktion hos döttrarna Pensar i Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
01. jun Expeditionerna från senaste vinterting i Nkby, Munsala och Jeppo församlingars tingslag delas ut i Domarbacka häradshövdingsboställe den 16.6
10. jul Genom auktion i Tunnholms villa i Vexala den 13.7 säljs egendom tillhörig avlidne glasfabrikanten Anders Bygdéns arvingar
01. okt Auktionsskillingen från Mats Bertells auktion uppbärs vid Gasängs kvarn den 5.10 
27. okt Protokollen från senaste ting i Nkby, Jeppo och Munsala församlingars tingslag utgives i Domarbacka den 8.11
29. dec Årets tingsgästnings och tingshushyras spannmål uppbärs i Domarbacka boställe. Datum ges för byarna
30. dec Genom auktion hos backstugukarlen Jakob Skytt i Kantlax den 13.1.1887 säljs egendom tillhörig avlidne fiskaren Erik Jakobsson Skytt

1887 19. jan Anvisningar åt folk som köpt hemman
05. feb Auktion hos Erik Johansson Näs i Monäs den 11.2
19. mar Genom auktion i Fågel hemman i Vexala den 26.3 säljs förra bondeänkan Stina Sofia Gabrielsdotter Fågels egendom
03. apr Hemmansägare uppmanas att släpa fram grus till sina väglotter inför sommaren. Gäller speciellt vägen mellan Kovjioki och Markby och vägen till Sorvist
10. apr Auktion hos Karl Karlsson Laggnäs i Monå den 16.4
20. apr Genom auktion i Skrifvars Skrifvars skattehemman nr. 2 i Vexala den 2.5 säljer bonden Mats Östman mantal av hemmanet samt övrig egendom
06. jun Expeditioner och handlingar från senaste vinterting i Nkby, Jeppo och Munsala församlingars tingslag utges i Domarbacka den 18.6
?? juli Delägarna i Finska Brandstodsbolaget uppmanas att sätta sina byggnader, eldstäder och brandredskap i skick inför en kommande syn
01. sep Genom auktion i Roparsudden i Vexala den 23.9 säljs allehanda virke
04. okt De som har obetalda inrop från auktionen efter fiskaren Erik Skytt i Kantlax den 13.1 (se 30 dec 1886) ska betala sina inrop till Jakob Eriksson Skytt den 29.10
28. okt De som ännu inte betalat sina årsavgifter till Finska Brandstodsbolaget kan göra så till bolagets agent A. Strandberg i Kif 
01. nov Stenar bör skaffas fram till två ängar som Haralds hemman äger i s.k. Modene inom Back hemmans rågång, för byggande av rösen
19. nov Genom auktion i Smeds skattehemman nr. 9 i Vexala den 3.12 säljs mantal av hemmanet
25. nov Sammanträde hålls i Låilax hemman den 16.12 efter rörläggning i storskiftesråna i Munsala, Pensala och Jussila skifteslag
25. nov Tio man från Kyrkoby och Forsby skifteslag bör infinna sig i Låilax hemman den 6.12 för att uppföra rösen och rån omkring Harald hemmans ängar
03. dec Ett mindre parti ärter säljs i kronofogden Rambergs lägenhet Wiplustig 

1888 11. jan Protokollen från förra årets lagtima höstting i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapellförsamlings tingslag utges i Domarbacka 21.1
13. feb Auktion på Domarbacka den 2.3
22. jun Vederbörande sakägare bör lösa ut sina protokoll från senaste vinterting i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapellförsamlings tingslag från Arvid Castrén den 29.6
28. jun Genom auktion i Gästgifvars hemman den 2.7 säljs avlidne John Kerrmans kvarlåtenskap
02. nov Delägare i Finska Brandstodsbolaget i Finland ska betala sina avgifter till bolagets agent A. Strandberg i Kif eller till handlaren I. Svedlin
01. dec Årets tingshushyra från Nkby och Jeppo församlingars hemmansägare uppärs på Domarbacka boställe den 10.12

1889 13. feb Genom auktion på Domarbacka den 5-6 mars säljer E. (?)  A. Castrén djur och diverse egendom
15. mar Auktion på Djupö i Vexala skärgård den 21.3
03. nov Resterande årsavgifter till Finska Brandstodsbolaget kan betalas till A. Strandberg i Munsala den 10-16 eller i sockenstugan den 13.11

1890 juli Samtliga delägare i Finska Brandstodsbolaget uppmanas att sätta sina eldstäder, tak och brandredskap i lagenligt skick
§ 17. aug En jakthundsvalp sprang bort i Nkby och upplysningar kan lämnas till Domarbacka

oktober Resterande årsavgifter till Finska Brandstodsbolaget uppbärs den 5.11 i sockenstugan samt från 10-15 hos A. Strandberg i Storsved hemman i Munsala

1891 06. feb Genom auktion efter avlidne bonden Johan Johansson Fogel den 13-14 februari säljs mantal av Fogel skattehemman i Hirvlax, vilka nu tillhör änkan Maria Karlsdotter Fogel. Lösegendom säljs också
17. mar Genom auktion å stället den 10-11 april säljs Holms skattehemman nr. 11, och annan egendom som tillhör arvingarna till avlidne bonden Karl Eriksson Holm
09. maj Genom auktion i Vexala den 19.5 säljer Karl Isaksson Bärttola mantal av Bärttola skattehemman nr. 1
27. jun Auktion hos Lena Eriksdotter Bertula i Vexala den 3.7
04. nov Genom auktion i Laggnäs hemman i Monäs den 13.11 säljs mantal av hemmanet samt övrig egendom

1892 08. jan Genom auktion å stället den 1.2 säljs mantal av Holms skattehemman nr. 11, och annan egendom som tillhör arvingarna till avlidne bonden Karl Eriksson Holm
20. mar Genom auktion hos bonden Jakob Mattsson Näs i Monäs den 26.3 säljs mantal av Näs hemman nr. 3
26. mar Genom auktion i Näs hemman i Monäs den 8-9 april säljer Jakob Mattsson Näs djur och övrig egendom
19. apr Auktion den 26.4 efter bysmeden Jakob Mattsson i Kantlax
juni Samtliga delägare i Finska Brandstodsbolaget uppmanas att sätta sina eldstäder, tak och brandredskap i lagenligt skick
16. dec Genom auktion den 24.10 säljs mantal av Fogel skattehemman nr. 4 i Vexala
november Restuppbörd av årspremier till Finska Brandstodsbolaget hålls den 14-19 november hos handlaren A. Westerlund i Munsala kyrkoby
27. nov Auktion hos Karl Eriksson Smeds i Vexala den 6.12

1893 01. jul Försäkrade personer i Finska Brandstodsbolaget uppmanas att sätta sina lägenheter i lagenligt skick inför en kommande syn den 17.7
25. okt Genom auktion i Munsala mejeri den 6.11 säljs hela mejeriet och alla dess inventarier
01. nov Restuppbörd av årspremier till Finska Brandstodsbolaget hålls den 13-18 november hos handlaren A. Westerlund

1894 30. jan Bouppteckning efter änkan Sanna Brita Klockars hålls hos Lena Lojlax den 7.2
05. apr Auktion i Munsala prästgård 25-28 april 
03. nov Restuppbörd av årspremier till Finska Brandstodsbolaget hålls den 12-17 november hos handlaren A. Westerlund

1895 25. apr Genom auktion hos A. Westerlund i Munsala kyrkoby den 1 (?) maj säljs spannmål
01. jul Brandsyn gällande alla hem försäkrade i Finska Brandstodsbolaget sker inom Nkby stad och socken den 15.7
14. dec Till delägare av olika ägor i Pensala, sammanträde. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1896 15. feb Mantal av Back skattehemman i Kantlax samt lösegendom, vilka alla tillhör urmakaren Matts Åkerblom och hans omyndiga barn säljs på auktion å stället den 20.2
30. jun Delägare i Finska Brandstodsbolaget i Finland bör sätta sina tak, eldstäder och brandredskap i skick inför en kommande syn
30. dec Auktion i Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1897 13. mar Genom auktion i Kengo hemman i Pensala den 23.3 säljs lösegendom tillhörig Brita Maria Kengo
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04. jul Årets brandsyn av alla i Finska Brandstodsbolaget försäkrade sommarvillor i Nkby stad samt Nkby och Munsala socknar sker den 5.7
30. okt Auktion hos Maja Sofia Aspnäs, Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
28. nov Resterande årsavgifter till Finska Brandstodsbolaget ska betalas till A. Strandberg före den 29.11

1898 01. mar Henrik Nylund Aspnäs i Pensala har tappat bort en bleckask med värdepapper och pengar. 
07. apr Auktion hos A. Westerlund den 25.4
17. apr Gemensam stämma kommer att hållas i Munsala ang vägen mellan Pensala och Finskas hemman i Jeppo samt om ett vite om att inga ska få hysa främmande personer som inte har pass
10. jun Evangelifest hålls i Munsala kyrka den 17.6. Festpredikant är pastor A. J. Bäck
07. sep Genom auktion i Munsala kyrkoby den 26.9 säljs lösegendom tillhörig garveriägaren Nils Trötts arvingar

1899 27. maj Vederbörande sakägare bör lösa ut sina protokollsutdrag från senaste vinterting 
november Restuppbörd av årspremier till Finska Brandstodsbolaget hålls den 13-18 november hos A. Strandberg
09. dec Vägbyggnadsskyldiga uppmanas att forsla fram grundvirke till Kilismossan den 13.12 för byggande av en väg

1900 ?. jan Genom auktion i klockaregården den 24.2 säljs trädstammar från Munsala-Hagas kyrkoherdebols skog till förmån för boställebyggnadskassan
18. maj Protokollen från senaste vinterting finns att lösas ut hos häradshövdingen J. F. Barck den 26.5
06. jul Sedvanlig brandsyn av lägenheter försäkrade i Finska Brandstodsbolaget sker. Datum ges för ställena
07. okt En bok med titeln Sjömansrulla har tappats bort mellan Nkby och Kantlax. Upphittaren kan lämna boken till ”denna tidnings kontor”
november Resterande avgifter till Finska Brandstodsbolaget uppbärs hos bolagets agent A. Strandberg den 26-30 november
20. dec Vägbyggnadsskyldiga ska släpa fram jord till den s.k. Kilismossvägen. Datum ges för byarna

1901 10. okt Genom entreprenadauktion den 24.10 säljs arbetet att släpa fram jord längs Kilismossavägen
16. nov De entreprenörer som åtagit sig att släpa fran jord till Kilismossavägen kallas till arbete den 25.11

1902 04. mar Genom auktion i Fattig hemman i Vexala den 21.3 säljs avlidna bondehustrun Susanna Johansdotter Skrifvars kvarlåtenskap
01. jul Genom auktion i Storsved hemman den 14-16 juli säljs lanthandlaren Axel Johanssons konkursmassa tillhöriga fastighet och varulager
01. nov Resterande årsavgifter till Finska Brandstodsbolaget kan betalas till A. Strandberg den 10-15 november

1904 01. jan Auktion på Karf, Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
09. mar Insamling av stock, m.m. till Pensala bönehus. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
15. okt Kommunalstämma gemensamt med Jeppo om Härmä-Jutasvägen. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
15. okt Beslut om att gemensamt med Jeppo och Nkby bygga sinnessjukhus (?). Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
22. nov Arrenderätten till Domarbacka boställe utbjuds. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
22. dec Genom auktion hos E. O. Söderström den 7.1.1905 utbjuds arrenderätten till Domarbacka häradshövdingsboställe i Vexala. Vid samma tillfälle säljs ett parti spannmål

1905 12. jan Auktion på Mickelsbacka, Harjux. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
20. jan Auktion på Mickelsbacka, Harjux. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
11. feb Fullmäktige utses till gemensam kommunalstämma med Jeppo. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
09. mar Uppgåendet av fiskevattensråna inom Nkby och Munsala socknar fortsätter med ett sammanträde i folkskolan i Hirvlax den 15.3
19. jun Auktion på Mickelsbacka, Harjux. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1906 19. mar Auktion hos Karl Eriksson, Mickelsbacka, Harjux. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
23. jun Kommunalstämma från Nkby, Jeppo och Munsala att besluta om vattenöversvämningen av Kilismossavägen. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
30. jun En grupp bönder från Munsala socken stämmer och kallar flera lägenhetsinnehavere från olika ställen att höras nästa höstting den 15.10. Alla personer namnges. Finns två papper om detta

1907 19. mar Flera socknars tingslag uppmanar bondesonen Jakob Alexander Isaksson eller Hvit från Monå att infinna sig till sammanlevnad med sin hustru Maria Sofia Mattsdotter Isaksson eller Hvit, annars förklaras deras äktenskap upplöst
23. sep Terho Manner (?) vidtar skifte av Jussila och Pensala byväg med sammanträde i Gästgifvars hemman den 28.10

1910 05. mar Befullmäktige för Nkby, Munsala och Jeppo vägbyggnadslag antog anbud för byggande av Silvast betongbro. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1912 14. feb Fiskaren Villiam Nääs stämmer Socklot byamän ang fiskerätt vid Thorsö holme
04. apr Om att skifta vägar inom Nkby, Munsala och Jeppo. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
17. apr Terminen till förrättande av lagtima hösttinget i Nkby domsaga i Munsala och andra orter
14. nov Genom auktioner på flera ställen den 14.12 utbjuds arrenderätten till Bodören, Laxören och Helsingören 

1914 28. okt Genom auktion i Vasa landskontor den 12.11 utbjuds arrenderätten till Domarbacka häradshövdingsställe

1915 24. feb Gemensam kommunalstämma för Jeppo, Munsala och Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. maj Lista på brister på vägar efter senaste syn

1916 29. feb Gemensam kommunalstämma för Jeppo, Munsala, Nkby stad och Nkby landskommun. Väg och brobygge. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
30. mar Upprensning av Pensala å. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
27. maj Dikesstämma, Pensala å. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
21. dec Fångföraren Matts Gästgifvars slutar och alla som vill ta över tjänsten bör infinna sig vid tingslaget nästa vinterting 

1917 20. sep Vägsyn hålles. Datum ges för ställena
23. nov Delägare i bäcken kallad Pensala å sammanträder. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1919 19. mar Bondesonen Johan Evert Stenbacka kommer att vara extra poliskonstapel i Hirvlax från den 1.4 till slutet av året

1920 01. apr Ingenjör Werner Smeds (?) håller sammanträde med Munsala, Jussila och Pensala byars skifteslag i Ungdomsföreningens lokal den 19.4

1925 13. maj Bonden Arvid Johannes Karlsson Lindell kommer att vara extra poliskonstapel i Munsala socken från 15.5 till 31.10

Okänt årtal Kristligt ungdomsmöte hålls i Pensala. Ungdomsmöte hålls i Pensala bönehus den 4. mars kl 13. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Jeppo Evangeliska Ungas utfärd till Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Lösöreauktion i Pesonen hemman i Pensala. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Stockkörning till Harald såg. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Lösöreauktion i Karf hemman i Pensala by. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Hemmansauktion i Pensala hos Karl Präst. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Nkby, Munsala och Jeppo kommuner samt Nkby stad kallas till gemensam extra kommunalstämma i kommunalhuset söndagen den 16 september


	Ark1

