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KUNGÖRELSER, MARKBY

År Datum Händelse
1880 28. feb Finne skattehemman nr. 3 samt diverse lösegendom säljs på auktion den 11.3

06. mar Avlidne bonden Anders Andersson Finnes omyndiga barns egendom säljs på auktion i Finne hemman den 16-17 mars
03. apr De som ropat in egendom på avlidne bonden Anders Andersson Finnes auktion den 14.10.1879 ska betala inropen hos byggmästaren Johan Björnvik den 9.4
03. jul Alla som ännu inte betalat sina inrop från auktioner i Finne hemman den 14.10.1879 och den 16.3 i år ska betala dessa till Johan Nyman inom denna vecka
04. dec De som har ropat in egendom på avlidne bonden Anders Andersson Finnes auktion den 14.10 ska betala sina inrop till Johan Nyman i Nkby den 8.12

1882 05. nov En matsäck har hittats och kan återfås hos smeden Nordling. 
05. nov 1.53 har flutit in på ett gravöl (?) vid Nygårds hemman (på samma lapp som ovan)

1885 04. apr Djur och körredskap säljs på auktion hos torparen Nils Rönnquist den 10.4
14. jun Vaccinering förrättas hos bonden Jakob Finne den 22.6. Tidigare på dagen i Soklot hos bonden Jakob Harald och i Kovjoki hos bonden Hans Lassila
21. nov Bouppteckning efter bonden Lars Johan Eriksson Finne (?) förrättas den 24.11

1886 04. feb Sytningsmannen Erik Andersson Dalabackas kvarlåtenskap säljs på auktion i Dalabacka hemman den 15.2
03. jul Bouppteckning efter bonden Matts Mattsson Finne förrättas den 6.7

1887 06. maj Hemmansägare som ännu inte levererat hö, halm och ved som tillkommer läraren vid Kovjoki-Markby folkskola ska leverera dessa till K. J. Sundell i Kovjoki folkskola den 10.5

1888 20. jan En häst och annan egendom säljs på auktion i Dalabacka hemman den 30.1

1891 11. jul Den 15.7 förrättas vaccinering i Markby hos sexman Johan Finne och i Kovjoki hos bonden Hans Lassila

1892 30. jul Den 6.8 förrättas vaccinering i Markby hos sexman Jakob Finne och i Kovjoki hos bonden Hans Lassila

1894 24. mar Vaccinering sker den 9.4 hos sexman Johan Finne. Lappen finns i Soklots låda
24. jun En ko har tillvaratagits och kan återfås hos bonden Karl Jakobson Finne

1896 29. mar En summa pengar har hittats mellan Nkby och Kovjoki station och kan återfås hos bondesonen Matts Mattsson Finne

1897 23. sep Åtta st kor säljs på auktion hos Matts Andesrsson Finne den 9.10

1898 05. jun Torparen Anders Johan Johansson Markby eller Måtabro säljer djur och lösegendom på auktion den 9.6

1902 28. sep Hemmansauktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
26. nov Nkby landskommuns röstberättigade medlemmar kallas till allmän kommunalstämma i sockenstugan den 6.12 för att fatta beslut ang ett förslag om att bygga Markby folkskola

1908 27. jun Valberättigade medlemmar hörande till Markby röstningsområde kallas till lantdagsmannavalet i Markby folkskola den 1-2 juli

1916 12. feb Vallängden för Markby röstningsområde upprättad i avseende av 1916 års lantdagsmannaval finns framlagd till granskning i folkskolan

1918 23. feb Vallängden för kommunala val i Markby röstningsområde är framlagd till granskning hos Johan Finne

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

1920 16. okt Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn

1924 27. nov Enskilda begravningsplatsen ”Vilan” på Isakas mark nära Åvist invigs den 15.12
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