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KUNGÖRELSER, NKBY STAD

År Datum Händelse
1864 02. okt Auktion 

1865 04. dec Auktion på handelsvaror

1867 26. jun Auktion hos handlaren A. Westlin, J. Th. Häggblom
27. okt Annons om urmakeri i staden, J. F. Kylén
30. nov Fattighjon utackorderas, Kr. Kullman. Utackorderas på auktion, Kr. Kullman

1869 25. apr Syn av allmänna vägar
13. jun Förrättande av vägsyner inom Nkby socken
13. jun Räkenskaperna granskas i kyrkan
14. nov Auktion av fattighjon

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

1870 11. dec Kallelse till läsförhör på olika ställen
14. dec Nykarleby församlings medlemmar kallas till möte
okänt Kyrkostämma angående stentrappa till kyrkan. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
okänt Reparation av (stora?) bron och boställets fähus. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1871 02. jan Arvodesräkningar ang. klyvning av Bonäs hemman finns att beskådas hos ? Rydberg
07. jan Lägre elementarskolan öppnas den 16.1
08. jan Vandalism har utförts på hus vid Andra sjön
15. jan Söndagsskolan öppnas den 22.1
18. jan Uppmaning att betala skulder till Maria Lundqvist
21. jan Ett protokoll över ett möte som hölls tidigare kommer att justeras
27. jan Sjömanshusdirektionen sammanträder den 4.2
28. jan Den som vill åta sig kyrkoringning kan infinna sig och diskutera
28. jan M. Sandström uppmanar betalningsskyldiga husfäder att ge uppgifter som berör stadens fattigvårdssamhälle 
29. jan Saltat fårkött har upphittats. Ägaren kan anmäla sig hos Mats Sund.
04. feb Auktion den 17.2. Rådmannen K. W. Sundströms sterbhus säljer en stuga som ägs av målaren Didrik Kasper Öhrnberg
11. feb Nykarleby stadsförsamlings medlemmar kallas till möte den 21.2
11. feb F.o.m nästa söndag börjar högmässogudstjänsten kl 10. De vanliga aftonsångsgudstjänsterna vidtar nästa söndag
18. feb Alfrid (?) Häggblom säljer råg kommande vecka
19. feb En summa pengar har hittats och kan återfås hos skomakaränkan Hellström
26. feb Alfred Häggblom köper råg
03. mar J. O. Appelberg vill möta kyrkans sexmän i sakristian den 12.3 ang bidrag till värnlösa barn
04. mar Alfred Häggblom köper smör och råg och ved är levererad vid Nygårds ölbryggeri
04. mar Underhållet av stadens andelar av landsvägen mellan stora bron och Juthbackakroken utbjuds på auktion i Rådhuset den 6.3
11. mar Alfred Häggblom köper råg, smör och ved
11. mar Theodor Häggblom söker någon att bygga ett båthus på Markusholmen nära Långön
12. mar En mindre penningsumma har hittats i staden och kan återfås hos Johan Mattsson Peth i Hirvlax
12. mar Underhållet av stadens andelar av landsvägen mellan stora bron och Juthbackakroken utbjuds på auktion i Rådhuset den 20.3
18. mar Folk uppmanas att betala tillbaka lån till Nykarleby sockens lånemagasin
18. mar Barnläraren Jakob Gustaf Sundlin från Socklot har hos kyrkoherde Kristoffer Kullman i staden anmält att han vill öppna barnundervisning i Forsby och Kyrkoby
26. mar Nykarleby församlings medlemmar kallas till allmän kyrkostämma i sakristian
01. apr G. M. Hedström säljer korn
01. apr Auktion den 12.4. Personer: änkan Helena Gädda, mjölnaren Johan Nyman
08. apr Auktion hos handlaren Alfred Häggblom den 20.4
11. apr Gust Granlund justerar olika mått och mätredskap i Klockars gästgiveri i Jakobstad den 22.4
16. apr Diverse saker har upphittats i prostboställes hemhage (?). Kan återfås hos klockare Brander
16. apr Ett protokoll över en hållen kyrkostämma justeras och underskrives i sakristian idag (på samma lapp som ovan)
22. apr Auktion hålles i styrmansänkan Fellmans gård den 3.5
22. apr Auktion vid hamnen den 6.5. Näver säljs
29. apr Församlingmedlemmar som har resterande pastoralier till den avlidne kyrkoherden Kristoffer Kullman uppmanas att reda upp detta
29. apr Nya testamenten har köpts åt sexmän som ansvarar för värnlösa barns skolgång
29. apr Auktion den 9.5. Rådmannen M. Sandströms egendom försäljes
29. apr M. Sandström meddelar om saker som kommer att säljas vid hans auktion den 9.5
29. apr Auktion den 9.5. Personer: kronolänsman Rydberg, mjölnare Johan Nilsson Harald
04. maj Länsman Rydberg förrättar vägsyn i Nykarleby socken 
06. maj Auktion vid stadens ångbåtsbro den 15.5. Ved, kol, mm säljes
13. maj Anders Gäddas kvarlåtenskap säljs på auktion den 25.5
20. maj Examen hålles med eleverna i lägre elementarskolan den 26.5
20. maj Läsförhör hålles i staden den 30.5
20. maj Kanyråkern kommer att säljas på auktion den 31.5
20. maj Kyrkostämma hålles i sakristian den 4.6
21. maj Länedejan Ulrika Granlund kommer till staden för att ge undervisning i mjölkhushållning, smör- och ostberedning, m.m.
27. maj Besättning för barkskeppet Usko anställs hos rådman Sundström 
28. maj Underrättas om skriftskoleundervisning
31. maj Arbetet att underhålla landsvägen till Andra sjön erbjuds via entreprenadauktion
03. jun Försäljningskontoret har flyttats till Matts Löfholms gård nr 66
03. jun Kampåkern, som tillhör staden, säljs via auktion i rådhuset den 5.6
10. jun Auktion vid sjökapten Backmans (Barkmans?) gård den 20.6
10. jun Auktion vid sjöman Jakobssons gård den 21.6
17. jun En skinnväska har upphittats och kan återfås av sjömanshustrun Lovisa Pettersson
17. jun Konfirmation med skriftskolebarnen från staden och Jeppo hålles den 23.6
18. jun Pengar har upphittats och kan återfås hos sjökapten Löberg
18. jun F. d handlaren Edvin Lars Jakob Gellin har begärt hinderlöshetsbetyg till äktenskap från pastorsämbätet
25. jun Drängen Mats Johansson Bro som tjänar hos handlaren Robert Ahlqvist har tappat bort en penningbörs
25. jun En kjol har borttappats och bör lämnas in hos handelsman Lybecks
01. jul Anna Kullman påminner strängt folk att betala tillbaka sina pastoralier de är skyldiga hennes avlidne far, kyrkoherde K. Kullman
02. jul Protokollen från senaste söndags kyrkostämma justeras i sakristian idag
09. jul Alla som inte betalat 1869 och 1870 års avgifter till socknens fattigkassa ska göra så till Theodor Häggblom
17. jul Lanthandlaren Johan Häggbloms konkursbo säljs på auktion vid Filppula hemman i Lappo den 8.8
29. jul Nykarleby pastorals, Munsala kapells och Jeppo församlingars pastorsinkomster och rättigheter för nästa år utarrenderas
29. jul M. Sandström håller brandsyn inom Lappo brandstads distrikt
12. aug Kyrkostämma hålles i sakristian med stadens och Jeppo församlingars medlemmar den 27.8
17. aug Råg säljes den 25.8
17. aug Söndagsskolan öppnar den 3.9
22. aug Stadens bevillningskommitté sammanträder i Rådhuset den 31.8
27. aug En börs hittades den 26.8 och kan återfås hos G. M. Hedström
27. aug Besättning ackorderas till barkskeppet Alexander II
01. sep Besättning till barkskeppet Taino påmönstras inför Sjömanshuset den 4.9
02. sep Auktion hos klockaren Gustaf Erik Brander den 8.9
02. sep Delägarna i Finska Brandstodsbolaget meddelas att brandstodsavgiften för senaste år uppbärs av M. Sandström i arbetskarlen Löfholms gård den 12.10
03. sep Söndagsskolan öppnas
04. sep Genom entreprenadauktion som förrättas inför magistraten den 18.9 utbjudes leveransen av diverse varor
16. sep Årets avgifter för diverse kyrkliga ändamål indrivs vid arbetskarlen Matts Löfholms gård den 26.9
17. sep Ett segel har upphittats och kan återfås hos klockaren Branden
22. sep Samma kungörelse som 16. sep
01. okt En mindre summa pengar och en träflaska har upphittats och kan återfås hos Rob (?) Ahlqvist
01. okt Årets skriftskola börjar den 9.10
08. okt Tre får har försvunnit från stadens bete
21. okt Deltagarna i Finska Brandstods Bolaget ska betala sina avgifter till M. Sandström
21. okt En linnesäck och en skinnmatsäck, båda innehållande diverse saker, har borttappats
27. okt Allmän kyrkostämma hålls i sakristian den 5.11 med stads- och landsförsamlingen samt Jeppo kapellansförsamling
28. okt Restuppbörd av årets avgifter till prästerskapets avlöning, m.m, förrättas hos M. Sandström
29. okt Kalk säljes
04. nov Uppbörd av årets fattigavgifter inom församlingen kommer att verkställas hos Theodor Häggblom den 11.11
04. nov Auktion hos klockaren Gustaf Erik Brander den 18.11. Klockaredottern Amanda Branders egendom säljs.
11. nov Ny uppbörd av fattigavgifter den 18.11 eftersom bara en del betalade första gången. Betalning åt Theodor Häggblom
12. nov Fårmarknad hålles vid stora bron den 14.11
18. nov En industrilokal har öppnats i sjömannen W. Ekblads (Wekblads ?) gård i Vasa (Nikolaistad)
18. nov Alfred Häggblom säljer råg
18. nov Auktion hos klockaren Gustaf Erik Brander den 28.11
19. nov Ett silverur har stulits i Nygårds bryggeri. Information kan lämnas till stadens urmakare
25. nov Omvårdnad av fattiga auktioneras ut i Rådhuset den 5.12. Samtidigt hålls auktion av sjömanshustrun Greta Pasilas kvarlåtenskap
26. nov En pistol har borttappats
28. nov Brandstodsavgiften till Finska Brandstodsbolaget kan inbetalas till ? Rydberg
02. dec G. E. Brander uppbär spannmål vid Klockaregården
02. dec Nykarleby landsförsamlings sexmän anmodas uppbära medel och leverera dem till M. Sandström
02. dec Kommunalnämndens ledamöter kallas till möte den 9.12 angående fattigvården
04. dec Alla stadens invånare kallas till Rådhuset den 13.12 för att besluta om ett lån för uppbyggande av svenska folkskolelärareseminariet
04. dec Stadens invånare kallas till Rådhuset den 30.12 för att välja en lantdagsman
05. dec Ägare av väglotter uppmanas skaffa fram grus inför våren
08. dec Folk som vill söka kronokassörstjänsten kan infinna sig till magistraten
09. dec Alfred Häggblom köper korn
09. dec De som inropat egendom på auktion hos klockaren G. E. Brander den 28.11 ska betala till Johan Nyman
09. dec Årsförhör med söndagsskoleeleverna hålles den 17.12
17. dec Tre nycklar har upphittats och kan återfås hos sjöman Björkman
20. dec Nykarleby församlings medlemmar kallas till allmän kyrkostämma i sakristian den 31.12
23. dec Restuppbörd av innevarande års fattigmedel från landsförsamlingen kommer att verkställas hos stadskassören Häggblom
23. dec Theodor Häggblom uppbär kappar (?) som folk är skyldiga honom

1872 11. aug Om iståndsättning av landsvägen mellan Nkby rå till Alahärmä. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare
11. aug Om deltagare i sockenstämma. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare
11. aug Om postförningen mellan Nkby och Karkas hemman (i Jeppo?). Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare
17. aug Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare

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

1877 april Terminer för lagtima Lappo härads höstting i Nkby, Kauhava, Alahärmä och Ylihärmä socknars tingslag. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare

1878 31. mar Ett par glasögon borttappades den 25.3 och kan återlämnas till kapten Jacob Herrman
04. maj De som har skulder till bonden Erik Eriksson Ruotsala ska infinna sig på handlaren Josef Sundströms gård för att betala
11. maj Jakob Eng uppmanar folk att frakta grus och gödsel till kyrkoherdebohlet och dess ängar
01. jun Mantals- och skattskrivning förrättas i Rådhuset den 6.6 . Anvisningar ges i kungörelsen
03. jun Försäljningen av Kartasigillata har flyttats till sjöman Backlunds gård
23. jun Upplysningsman G. W. Smedenberg (?) anhåller om tacksägelse i kyrkan för hans hustrus lyckliga nedkomst
28. jun Läsförhör med stadsförsamlingen, Forsby och Kyrkoby förrättas i kyrkan. Datum ges för församlingarna
13. jul Folk från byarna kallas till dagsverke åt kyrkoherden
29. aug Pargaskalk säljs vid Åminne hamn
20. sep Johan Söderström har tagit över änkefru Lovisa Wahlbergs färgeri
26. sep Terminer för lagtima härads vinterting i Nykarleby domsaga ges
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27. sep Tidtabell för vägsyn inom kommunen
28. sep Folk som ropat in egendom efter den avlidne kyrkovärden Matts Högberg på auktion den 8.7 uppmanas betala inköpen till Mikael Nyman
28. sep J. W. Lundquists änka och P. ?. Liljequist uppmanar folk att betala tillbaka sina skulder
05. okt Kyrkoförsamlingens hemmansägare uppmanas att skaffa fram grus till kyrkoherdebohlets väglotter
05. okt Auktion vid Haraldssons sågkontor (?) den 17.10
12. okt Alla som står i skuld till Rådman Albert Dyhr och Carl Nylund anmodas betala skulderna till Carl Nylund
13. okt Stads- och landsförsamlingens respektive kyrkorådsledamöter kallas till möte i kyrkan nästkommande söndag
25. okt Kommunalavgift för året uppbärs i Rådhuset den 1.11

1879 11. jan Folk uppmanas att anmäla sina hundar till länsman Rydberg
02. feb Finsk gudstjänst och nattvard hålles efter den svenska
06. feb I Rådhuset verkställs den 21.2 restuppbörd med förra årets kronoutskylder från Nkby stad
31. maj Pastor Johannes Bäck kommer att handha pastoralvården en tid
08. jun En penningbörs har upphittats på salutorget och kan återfås hos Erik Eriksson Ållandt (?) i Munsala
19. jun Genom auktion i rådmansänkan Johanna Sundströms gård den 1.7 säljs egendom som tillhör handlaren C. W. Sundströms konkursmassa 

1880 03. jan ? Wallins tertialtionde uppbärs i Rådhuset den 22.1
03. jan Stadens kronoutskylder för förra året uppbärs i Rådhuset den 22.1
11. jan Folk uppmanas betala sina inrop från auktion på Rådman Albert Dyhrs konkursmassa
11. jan Söndagsskolan öppnar den 18.1
17. jan A. Westlins änka uppmanar alla att betala sina skulder till henne
17. jan Info om hur man ska gå till väga efter ett hemmansinköp
21. jan Restuppbörd av stadens kronoutskylder för förra året verkställs i Rådhuset den 2.2
24. jan Kommunalnämndens ledamöter kallas till sammanträde i Kuddnäs den 26.1
31. jan De som haft personer boende hos sig som inte är skattskrivna bör anmäla om saken hos borgmästaren
februari Jordbrukare som önskar anlita läneagronom bör tillkännagiva detta hos guvernören eller kronolänsmannen
07. feb De som har obetalda kronoutskylder ska betala till J. F. Gunnars den 13.2
21. feb På auktion i änkan Greta Brunbergs gård den 28.2 säljs fabriksarbetarhustrun Sofia Henriksdotters kvarlåtenskap
21. feb Direktionen för stadens sjömanshus har sammanträder hos G. A. Waselius den 1.3
21. feb Genom entreprenadauktion vid Drätselkammaren den 9.3 utbjuds reparations- och byggnadsarbete vid Kyrkoherdebohlet i Jeansborg
22. feb Kommittén för kyrkans renovering sammanträder den 24.2
26. feb Nkby stads- och landsförsamlings respektive medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 7.3
28. feb Kyrkorådsledamöter och medlemmar av taxeringsnämnden sammanträder den 6.3
28. feb Stadens kyrkorådsledamöter och medlemmar av taxeringsnämnden sammanträder i kyrkans sakristia den 6.3
29. feb Genom entreprenadauktion den 9.3 erbjuds arbetet att bygga ett staket runt kyrkoplanen
02. mar Stadens invånare uppmanas sammanträda i fruntimmersskolans lokal för att avlåta ett lyckönskningstelegram till Kejsaren-Storfursten
06. mar Diverse mätnings- och vägningsredskap som används inom handel emottas för justering i fabrikör Thulins gård
06. mar Auktion i handlandeänkan Ida Westlins gård 23-24 mars
07. mar Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal den 13.3
12. mar Debiteringslängd över avgifter för kyrkliga behov finns i Rådhuset för allmänhetens påseende
15. mar Genom entreprenadauktion den 23.3 utbjuds två jobb: att skaffa fram takspån för att reparera kyrkotaket; och underhållet av väglotter
19. mar De som har spannmålslån till Nkby lånemagasin ska betala tillbaka. Betalningsdagar för byarna ges
19. mar Stadsförsamlingens medlemmar kallas till kyrkostämma den 30.3
27. mar De som har skulder till fonden för kyrkliga behov ska betala till Fredrik Grenman
27. mar Genom auktion inför drätselkammaren i Rådhuset den 7.4 utbjuds arrenderätten till flera av stadens ägor
29. mar Stadens klockare J. M. Nessler tar emot hö, vilket hör till klockarens förmåner
10. apr Uppbörd av avgifter till fattigfonden verkställs i Rådhuset den 14.4
17. apr Lantmätareänkan Josefina Lagermark tillhörig egendom säljs på auktion i änkefru Anna Synnerbergs gård den 27.4
21. apr Terminer för lagtima härads hösteting i Nykarleby domsaga ges
21. apr Uppbörd av kyrkliga utskylder verkställs i Rådhuset den 3.5
28. apr Auktion vid handlaren Josef Sundströms konkursmassas ägande gård nr 16 den 15.5
30. apr Genom aukton inför drätseklammaren i Rådhuset den 10.5 utbjuds diverse rättigheter och skyldigheter
01. maj Tunnor med råg och korn kommer att utlånas från församlingens lånemagasin den 10.5
05. maj Auktion vid sjökapten Jakob Kerrmans gård den 14.5
08. maj Kejserliga senaten har inte godkänt en ansökan om årliga boskapsmarknader i staden
15. maj Egendom som tillhör avlidne apotekaren Nils Malmbergs arvingar säljs på auktion i arvingarnas gård den 27.5
21. maj Stabskaptenen Julius Forssén m.fl tillhörig egendom säljs på auktion i f.d stadsfiskalen J. H. Forsséns gård vid stadens norra tull
22. maj Fredrik (?) Forssén köper korn. Han säljer också havre
23. maj En linda i Lippjärv säljs. Kontakta rådman Dyhrs
25. maj Kommittén för kyrkans reparation kallas till sammanträde
29. maj Alla som har obetalda inrop från handlaren Josef Sundströms konkursauktion ska betala till Theodor Meilander (?)
01. jun Tidtabell för vägsyn inom kommunen
02. jun Kommittén för kyrkans renovering sammanträder
04. jun Meddelas om en avgift för vårdnad av familjegravar
05. jun Alla som har inropat egendom på auktion efter avlidne fabriksarbetarhustrun Sofia Luamala ska betala dessa till Jakob Luamala
05. jun Restuppbörd av 1879 års kommunala utskylder verkställs i Rådhuset den 28.6
06. jun C. W. Sundström köper videbark
07. jun Meddelas om brandsyn på byggnader försäkrade i Fisnka Brandstodsbolaget
10. jun Offentligt årsförhör med eleverna vid Nykarleby seminarium och normalskolorna hålles 18-19 juni
26. jun Kyrkoherdens lön uppbärs i prostgården. Datum ges för byarna
27. jun Prästen (Wallin?) ska på resa så pastorskansliet är öppet endast måndag och fredag på förmiddagen och hela lördagen
29. jun Genom auktion den 2.6 utbjuds arbetet att måla staketet runt kyrkoplanen. Samtidigt auktioneras onödiga gamla delar av staketet
29. jun Kommittén för kyrkans reparation meddelar att takspån ska levereras åt byggmästare Björnvik. Datum ges åt byarna
03. jul Stadsförsamlingens medlemmar kallas till kyrkostämma den 20.6
10. jul Auktion vid avlidne jungfrun Kristina Sofia Lilljas gård den 24.7
18. jul Kommunalnämndens ledamöter sammanträder i Kuddnäs
24. jul Rådman Nylund anställer den 25.7 besättning till skeppet Usko som förs av kapten Gustaf Lundqvist
08. aug En häst har rymt från stadens betesmarker och kan återlämnas till kaptenskan A. M. Synnerberg
16. aug Lägre elementarskolan öppnar den 1.9
21. aug Seminariets högre och lägre normalskola öppnar den 1.9
21. aug Söndagsskolan öppnar den 5.9
27. aug Auktion vid tullkammaren den 13.9
31. aug Borgmästare Theodor Wilander har utsetts till ägodelningsrättsordförande i Nkby och Munsala socknars tingslag
05. sep Läsförhör hålles med stadsförsamlingen i kyrkan den 10.9
06. sep Information om Finska Brandstodsbolagets avgifter
11. sep De som inropat egendom på avlidne änkefru Lagermarks auktion ska betala till Carl Nylund
11. sep Alla som inte betalat senaste års stadsutskylder ska betala åt J. F. Grenman
18. sep De som inte betalat sina infop från änkefru Ida Westlins auktion ska betala till ?. O. Söderström
18. sep De som inte betalat sina infop från kapten Jakob Herrmans auktion ska betala till ?. O. Söderström
18. sep Restuppbörd av årets avgifter till fonden för kyrkliga behov verkställs i Rådhuset den 28.9
18. sep Restuppbörd av årets fattigavgift verkställs i Rådhuset den 28.9
18. sep Nkby stads- och landsförsamlings respektive medlemmar kallas till kyrkostämma den 3.10
21. sep Medlemmarna i kommittén för kyrkans reparation kallas till sammanträde i sockenstugan
21. sep Vägsyn hålls. Datum och ställen ges
25. sep På kyrkoplanen säljs rester av det gamla kyrkogårdsplanket den 29.9
02. okt A. M. Gyllenberg säljer råg, korn och havre
02. okt Syn på vägen på östra sidan av ån verkställs den 15-16 oktober. Lägenhetsinnehavare bör betala sina avgifter för vägbyggande
02. okt Syn på samtliga vägar som hör till staden anställs den 12.10. Entreprenörer uppmanas att sätta sina väglotter i skick
03. okt En borttappad häst med kärra finns att återfås hos skräddarmästaren Anders Wilhelm Ahlstett
03. okt J. W. Nessler uppbär sin tillkommande lön 8-9 oktober
14. okt Johan Söderström har köpt änkefru Lovisa Wahlbergs färgeri och utför diverse arbeten
16. okt Auktion vid avlidne rådmansänkan Sofia Bergers gård den 22.10
23. okt Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma den 6.11
24. okt Allmänheten uppmanas att samlas vid stora bron den 1.11 för att återfå bortsprungna får
25. okt Lista på personer som bör betala sina arrendemedel till Nkby stad
30. okt De som inropat egendom på auktion efter avlidne rådmansänkan Sofia Berger den 22.10 ska betala till Theodor Meilander (Willander?)
30. okt Barn kallas till inträdesförhör inför höstskriftskolan den 9.11
30. okt En större, ”behörigen cencurerad” boksamling säljs på auktion i Rådhuset den 10.11
05. nov Genom entreprenadauktion inför drätselkammaren i Rådhuset den 17.11 utbjuds arbetet att framskaffa stenar å stadens vägnar till Romar och Silfvast broar inom Jeppo församling
06. nov Folk uppmanas betala sina avgifter till Finska Brandstodsbolaget. Fredrik Forssén tar emot betalningarna
06. nov Auktion vid avlidne apotekaren Nils Malmbergs gård den 17.11
13. nov Nya svenska och finska psalmböcker har utkommit och finns att köpas i pastorskansliet
16. nov Den 4.12 utbjuds vårdnaden av fattiga genom auktion vid rådhuset
20. nov Kyrkorådets medlammar kallas till sammanträde i Jeansborgs kyrkoherdebol den 4.12
20. nov Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma den 5.12
04. dec En mössa har upphittats och kan återfås i handlaren Joel Hedströms butik
04. dec Sammanträde i kyrkans sakristia  den 7.12 för de personer som valts för att uppgöra röstlängd för kyrkostämma
12. dec Böcker säljs till förmån för missionsverket
12. dec Ett par tömmar kan återfås vid Fredrik (?) Forsséns gård
12. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal den 18.12
18. dec Årsförhör med söndagsskoleeleverna hålles den 19.12
19. dec Sparbanken meddelar om öppettider inför kommande helgdagar

1881 02. jan Sparbanken lånar ut pengar mot godkänd säkerhet
14. jan Information om lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Vasa. Max Strömberg är ombud för Nkby stads- och landsförsamling
jan. Auktion på sjökapten Jakob Kerrmans konkursmassa, med bl.a skonerten ”Kukku”. Vid Nkby auktionskammare, J. T. Grén. Kungörelsen finns hos Jeppo släktförskare
09. jun Bevillningskommitén sammanträder den 23.8. Lista på medlemmar ges
18. dec Sparbanken meddelar om öppettider inför kommande helgdagar

1882 07. jan Söndagsskolan öppnar den 16.1. Anvisningar ges åt nya elever
08. jan ??? Wallin verkställer 16-17 januari uppbörd på lönerättigheter som tillkommer honom för åren 1881-1882
11. jan Genom auktion i Rådhuset den 18.1 ges snöplogningsskyldigheter av stadens gator och vägar
14. jan Meddelas om vad man fått in genom kyrkans fattigbössa och kollektbössa
14. jan Alla som är skyldiga A. M. Gyllenberg pengar ska betala tillbaka 
20. jan Nkby stads kronoutskylder för senaste år uppbärs i Rådhuset den 31.1
04. feb En summa pengar har hittats och kan återfås hos kyrkoväktaren Lingonblad
11. feb Olika mått, vikter o.dyl emottages för justering i gård nr 21 vid Skolgatan
11. feb Genom entreprenadauktion i Rådhuset den 15.2 erbjuds arbetet att bygga stadens ångbåtsbrygga och parkhus
21. jan Nkby stads- och landsförsamlings respektive medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 29.1
24. feb Ny entreprenadauktion ang uppförande av ångbåtsbrygga och parkhus ordnas den 1.3 eftersom man inte kunde få tillräcklig säkerhet förra gången (se 11.2)
24. feb Genom entreprenadauktion den 1.3 erbjuds arbetet att skaffa sten som behövs vid byggandet av ångbåtsbrygga
26. feb Direktionen för stadens sjömanshus har sammanträder hos G. A. Waselius den 6.3
03. mar Rådhusstämma inför magistraten hålls i Rådhuset den 15.3 för att granska utdragen ur uppbörds- och fyllnadslängder
04. mar Genom entreprenadauktion den 20.3 erbjuds arbetet att ansvara för hästskjuts och -transporter
08. mar Genom entreprenadauktion den 22.3 erbjuds arbetet att brädfordra skol- och rådhusbyggnaden
18. mar Utdraget ur årets uppbådslängd finns i Lillonas (?) kapellansbohl
18. mar Kommittén för uppgörande av en fiskeriförening sammanträder i Rådhuset (på samma lapp som den andra 18.3)
22. mar Stadens debiteringslängd för kyrkliga behov finns i Rådhuset
22. mar Ny entreprenadauktion hålles den 12.4 ang arbetet att brädfordra skol-och rådhusbyggnaden (se 8.3)
05. apr Genom auktion den 26.4 erbjuds arrenderätten till Kampåkern
09. apr Carl Nylund säljer timmerstock
10. apr En summa pengar har hittats och kan återfås hos stadsfiskal Söderström
19. apr I Rådhuset verkställs uppbörd av avgifter till fonden för kyrkloga behov den 2.5
19. apr Genom entreprenadauktion den 3.5 erbjuds arbetet att måla skol- och rådhusbyggnaden (finns två lappar om detta)
23. apr Från landsförsamlingens lånemagasin kommer att lånas ut säd till behövande. Säd kommer också att auktioneras ut
09. maj Ledamöterna i kommunalnämnden kallas till möte i Kuddnäs den 19.5
09. maj Omvårdnaden av den avlidne skomakaren Nordbergs två minderåriga flickor överlämnas åt den minst fordrande
20. maj Mönstring och övning med alla som hör till stadens brandkår, såväl befäl som manskap, ordnas den 3.6
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22. maj Spannmålsauktioner kommer att hållas på olika orter. Datum ges
27. maj P.g.a flytt från orten säljer stadsfiskalen R. O. Söderström egendom på auktion i sjökaptensänkan Rosina Axelssons gård den 31.5
29. maj Meddelande från Kungliga Svenska och Norska Vicekonsulatet om att en Nykarlebybo, timmermannen Carl Johansson, gått under med briggen Fram. 
11. jun En ko har tillvaratagits och kan återfås hos Lotta (Heskepeus?)
17. jun I Rådhuset förrättar drätselkammaren den 20.6 restuppbörd av förra årets kommunala utskylder
18. jun Videbark uppköpes av Bröder Åström i Uleåborg
21. jun Genom entreprenadauktion den 5.7 erbjuds arbetet att planera och iståndsätta gator
25. jun En psalmbok har upphittats och kan återfås hos änkan Brita Eriksson i Nystaden
25. jun Fredrik (?) Forssén säljer kalk
25. jun Stadgade brandsyner på byggnader försäkrade i Finska Brandstodsbolaget håll i slutet av månaden
01. jul Genom auktion den 12.7 överlåts arrendet till stadens begravningsplats för detta år
08. jul Hans Westerlund har förlorat en säck innehållande diverse saker
15. jul Folk som vill bryta löv åt sina djur från stadens förmanshagar (?) kan avtala med Oskar Häggblom
16. jul Den som tillvaratagit en liten nyckel som tappats bort i staden i går kan lämna den till J. W. Nesslers tryckeri
19. jul Drätselkammaren uppbär kommunala och kyrkliga utskylder i Rådhuset den 25.7
20. aug En portmonnä har upphittats och kan återfås hos Anders Wiklund
27. aug Folk uppmanas betala sina inrop från stadsfiskal Söderströms auktion 
28. aug Söndagsskolan öppnar den 3.9. Anvisningar ges åt nya elever
02. sep En svart lastingsduk (?) har borttappats och kan återlämnas till fru Lundqvist
03. sep De som ropat in egendom på auktion hos Julius Sund ska betala till handlaren P. Lybeck
03. sep Besättning ackorderas till skeppet Usko den 10.9
25. sep Lista på personer som häftar för kommunala utskylder till Nkby stad
01. okt De som önskar få rätt till att delta i nattvard bör infinna sig i kyrkans sakristia den 10.10 för inträdesförhör
11. okt Kontraktsprosten Victor L. Helander anställer visitation i Nkby pastorat den 29.10
14. okt Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma den 22.10
27. okt Auktion vid sjöman Julius Flens gård den 4.11
29. okt De som har oomsatta reverser i Nykarleby landsförsamlings lånemagasin ska betala tillbaka. Ges en lista på personer
04. nov De som har tappat bort får bör infinna sig vid stora bron den 6.11 för att finna sina egna
05. nov Bönderna på vissa hemman, som nämns,  uppmanas skaffa bänkar och pulpeter till byskolan
05. nov Tandläkare Alfred Bäckström befinner sig i staden
19. nov De som ropat in egendom på Leander Erikson Klokkars auktion uppmanas betala 
26. nov En yllehuvudduk har upphittats och kan återfås hos sjöman Winqvist
02. dec En förteckning över värnpliktiga som inskrivits i reserven finns bordlagd i Rådhuset
02. dec Hugade spekulanter informeras om att flera fattiga personer inackorderas i Rådhuset av fattigvårdsstyrelsen
03. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal den 9.12
08. dec Folk kan skaffa Singer symaskiner genom Karl Hallangrén
08. dec De fattiga som vill ha stöd från kommunens fattigkassa nästa år ska anmäla sig till kommunalhuset den 21.12
12. dec Årsförhör med söndagsskoleeleverna hålles den 17.12
17. dec Böcker av Luther, Arndt, m.fl säljs i Prästgården

1883 10. jan Genom entreprenadauktion erbjuds arbetet att leverera grus till ett vägbygge
11. jan Lägenhetsinnehavare uppmanas att skotta och utjämna snödrivor längs vägarna utanför staden
14. jan Söndagsskolan öppnar
05. feb Debetsedlarna för senaste års kronoutskylder finns att hämtas hos kommunalnämndens ordförande Fritz Olson
17. feb Sjömansprästen H. H. Hellman håller andaktsstund den 24.2 och kollekt kommer att uppbäras till förmån för sjömansmissionen
18. feb Utdrag ur 1883 års uppbådslängd för Vasa läns uppbådsområde finns bordlagd i Rådhuset till allmän granskning
24. feb Direktionen för Sjömanshemmet sammanträder hos G. A. Waselius den 5.3
24. feb Stadens kronoutskylder för 1882 uppbärs i Rådhuset den 15.3
25. feb Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal den 3.3
04. mar En summa pengar har hittats och kan återfås av Wilhelm Isakas i tändsticksfabriken
22. mar Restuppbörd av senaste års kronoutskylder verkställs i Rådhuset den 30.3
24. mar Landsförsamlingsmedlemmarna uppmanas betala sina avgifter till kyrkoherdeavlöningen
31. mar Lista på personer från byarna som utsetts till byföreståndare vid en kommande mantalsskrivning
01. apr Genom auktion den 4.4 utbjuds stadens vattenkvarn på arrende
04. maj Genom auktion I Rådhuset den 16.5 utarrenderas stadens andel av Rijärvi äng samt bergningsrätten till stadens esplanader och stenhustomter
05. maj Nkby och landsförsamlingens magasin kommer att låna ut säd. Datum ges för byarna
05. maj Nkby stads- och landsförsamlings respektive medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 14.5
09. maj Genom entreprenadauktion den 23.5 utbjuds inrättandet av en stentrumma mellan fiskaränkan Hellstrands och postiljonen Eklunds gårdar
17. maj Meddelas om att en järnväg ska byggas mellan Östermyra-Gamlakarleby-Uleåborg
??  jun C. W. Sundström köper videbark
03. jun Vaccinering förrättas i Löfgréns gård den 8.6
17. jun Skriftskoleungdomen ska stavfästa sitt dopförbund
17. jun Genom auktion på Nålö den 21.6 säljs virke
20. jun Brandsyn av byggnader försäkrade i Finska Brandstodsbolaget hålls den 25 och 26 juni
04. jul I Rådhuset verkställs uppbörd av förra årets kommunala utskylder den 17.7
14. jul Gemensam evangeli- och missionsfest firas den 25.7
19. jul Kappsegling hålles den 27.7. Samling vid ångbåtsbryggan
21. jul Johannes Bäck verkställer uppbörd av smör och ost vid rådman Nylunds gård
25. jul I Rådhuset verkställs uppbörd av avgifter till fonden för kyrkliga behov den 31.7
11. aug Genom auktion i Rådhuset den 15.8 säljs några av stadens staket
15. aug Ny auktion för att sälja staket (se 11.8) hålles den 22.8
25. aug Nkby stads- och landsförsamlings respektive medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 2.9
03. sep Söndagsskolan öppnar den 9.9. Anvisningar ges åt nya elever
08. sep Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma den 16.9
14. sep Genom auktion den 19.9 utbjuds iståndsättande och framtida underhåll av en vägsträcka 
22. sep Melins bibelverk har anlänt och kan hämtas i Jeansborgs kyrkoherdebol
23. sep Kejsaren tillåter inte hållande av marknad i Nkby
27. sep De som har obetalda kommunala utskylder för senaste år ska betala till K. J. Thulin
29. sep Alla barn som vill få skriftskoleundervisning bör infinna sig i kyrkans sakristia den 9.10
30. sep Johannes Bäck anhåller uppbörd på spannmål och smör på Lillollas. Datum ges för byarna
30. sep Jacob Kerrman köper Tjäder, Röja, Orre och Järpe
30. sep En summa pengar har hittats och kan återfås av A. J. Dyhr
30. sep De som har ropat in av Gustaf Löfholms kvarlåtenskap på auktion den 29.1 och 18.7 ska betala till Johan Eriksson
13. okt Alla som har kyrkliga skulder bör betala till stadsfogden K. J. Thulin
14. okt I Nkby landsförsamlings lånemagasin kommer uppbörd att hållas för byarna. Datum ges
14. okt De som ropat in egendom på auktion hos Ida Westlin den 11 och 12 maj uppmanas betala 
14. okt Jacob Kerrman köper Tjäder, Röja, Orre, Snörripa och Järpe
21. okt Johannes Bäck verkställer uppbörd av smör och spannmål i Lillollas (?) kapellansbohl
27. okt Anhålls om att kungörelse från överstyrelsen för lots- och fyrinrättningen ska uppläsas i kyrkan
28. okt Jacob Kerrman köper all slags skogsfågel
28. okt De som inte betalat sina inrop från pastor J. Bäcks och doktor Synnebergs auktioner ska betala till J. V. Olander
28. okt Folk har ertappats med att röka i klockstapeln och beordras sluta
29. okt Auktion hos J. V. Olander den 6.11
04. nov Högtidlig högmässogudstjänst hålles den 10.11 med anleding av 400:de årsdagen av Martin Luthers födelse
07. nov Meddelas om att fattigvårdsstyrelsen kommer att utackordera fattiga hos hugade personer
14. nov Genom entreprenadauktion den 21.11 utbjuds arbetet att sköta om snöskottning och plogning av stadens vägar, gatuandelar och trottoarer
02. dec De som inte betalat sina infop från rådman Dyhrs auktion ska göra så
03. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal i Rådhuset den 15.12
08. dec Alla fattiga som vill få understöd från fattigkassan bör infinna sig i kommunalhuset den 21.12
16. dec Årsexamen vid söndaggsskolan
16. dec Hos fru Hellberg säljs flockull (?)

1884 09. feb Genom auktion inför drätselkammaren den 16.2 utbjuds arrenderätten till flera av stadens ägor
19. feb Nkby stads kronoutskylder för senaste år uppbärs i Rådhuset den 6.3
19. feb Nkby kommuns debetsedlar för senaste år finns att hämtas hos kommunalnämndens ordförande, stadskassören Fritz Olson
22. feb Sparbanken lånar ut pengar
11. mar Sparbankens samtliga principaler kallas till den första ordinarie sammankomsten som hålls i Sparbankens lokal i Rådhuset den 22.3
19. mar Genom entreprenadauktion den 7.4 erbjuds arbetet att måla lotsstugan
28. mar På auktion vid fröken Josefine Berghs gård den 17.4 säljs brännvin
29. mar Uppbörd av förra årets kommunala utskylder till Nkby stad hålles i Rådhuset den 9.4
03. maj Röstlängd för kyrkostämma finns till påseende och granskning i pastorskansliet
08. aug Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 17.8
16. aug Auktion vid häradshövdingen Theodor Wilanders gård den 30.8
30. aug Folk från byarna kallas till dagsverke vid Jeansborgs kyrkoherdebohl. Olika datum ges
31. aug Timskolan för stadens kvinnliga tjänstepersonal börjar i folkskolans lokal
31. aug Söndagsskolan öppnar
13. sep Gästgiverihållning och skjutsning inom distriktet utbjuds genom entreprenadauktioner som hålls på olika ställen på olika dagar
13. sep Läsförhör hålles med stadsförsamlingens medlemmar den 22.9
04. okt De barn som vill få delta i nattvard bör infinna sig i kyrkans sakristia den 6.10 för att visa upp sina bibelkunskaper
11. okt Genom entreprenadauktion i Rådhuset den 22.10 utbjuds arbetet att uppföra en stenmur vid norra sidan av församlingens nya begravningsplats
02. nov Spannmål uppbärs i Nkby landsförsamlings lånemagasin på olika dagar för olika byar
29. nov Genom entreprenadauktion den 6.12 utbjuds arbetet att sköta om snösplogning av stadens väg- och gatuandelar
06. dec Genom entreprenadauktion den 13.12 utbjuds skyldigheten att grusa och underhålla flera av stadens vägar och gator samt att ploga dem 
06. dec Auktion hos förre bonden Johan Johansson Peth den 15.12 till fordran av torparen Jacob Danielsson Nygård
20. dec Stadens röstberättigade invånare kallas till Rådhuset den 22.12 för att utse ett ombud i ett besvärsärende

1885 10. jan Seminariets normalskolor börjar den 15.1
10. jan Folk skyldiga att ploga vägar uppmanas sköta om detta bättre
31. jan E. S. (E. F ?) Engström köper timmerstock
06. feb Nkby stads- och landsförsamlings röstberättigade medlemmar kallas till kyrkostämma den 15.2
06. feb Tre präster på olika ställen ska ge prov på sin duglighet i Nkby kyrka
13. feb De jordbrukare inom församlingen som vill anlita länsagronom bör anmäla detta hos guvernören eller distriktets kronolänsman
15. feb Nkby stads- och landsförsamlings kyrkoråd kallas till sammanträde i kyrkans sakristia
16. feb Förra årets kronoutskylder och extra medel från Nkby församling uppbärs i sockenstugan. Datum ges för byarna
18. feb Arbetet att uppföra ett sjömärke vid Tonskär utbjuds den 23.3
21. feb Studeranden P. Roos kommer att förestå kronolänsmanstjänsten en tid
21. feb Lista på personer som ska betala böter 
21. feb Genom autktion vid fabrikören A. T. Thulins gård den 4.3 säljer skomakare Alex. Sandell egendom pga skuld till bonden Nils Träsk
26. feb Folk som har skulder till staden uppmanas betala till K. J. Thulin
01. mar Pengar har borttappats och upphittaren uppmanas återämna dem till tryckeriet
02. mar Auktion i gård nr 57 den 21.3
07. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder i Sjömanshuset hos G. A. Waselius den 17.3
07. mar Auktion i gård nr 87 vid Källbackgatan den 18.3
07. mar Kapellansval förbereds den 15.3
08. mar Folk uppmanas att hos kronolänsman Sigurd Roos ta ut förra årets debetsedlar för kronoutskylder i Nkby församling
14. mar Veterinärläkare Backlund från Vasa kommer att anträffas hos fabrikör Thulin i två dagar
14. mar Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal i Rådhuset den 21.3
15. mar Val av kapellan i församlingen kommer att hållas i kyrkan den 29.3
27. mar Uppbörden av förra årets kronoutskylder verkställs i Rådhuset den 11.4 (finns två lappar om detta)
28. mar Uppbörd av kommunala utskylder till staden verkställs i Rådhuset den 2.4
15. apr Genom auktion vid den f.d. Bergerska gården invid salutorget säljs lindhö den 29.4
24. apr Förmyndare uppmanas lämna in bevis på godkänd redovisning över förra året till förmyndarnämnden
25. apr Alla vägbyggnadsskyldiga uppmanas ställa sina väglotter i körbart skick
09. maj Alla vägbyggnadsskyldiga uppmanas jämna sina väglotter 
16. maj Tidtabell för vägsyn inom kommunen
31. maj Barn vaccineras i Dr. Synnerbergs gård den 6.6
03. jun Försäljningen av Karta Sigillata har flyttats till kapten J. Ranks gård nr. 50 
06. jun Tidtabell för vägsyn inom Nkby länsmansdistrikt
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07. jun Ett cylinderfickur har hittats och kan återfås av Hanna Eriksson i tändsticksfabriken
04. jul Taxeringslängden över taxering för kyrkliga behov finns på pastorskansliet för allmänheten
04. jul Smöruppbörd verkställs den 15.7
05. jul Folk från byarna kallas till dagsverke på gravgården. Olika datum ges
11. jul Väglottsdeltagare uppmanas att sätta vägarna i skick
12. jul Kapellan Johan Fredrik Hellman kommer att inställas
18. jul Kalk säljs vid Andra Sjön den 20.7
19. jul Bibelförklaring hålles i stadens folkskolelokal den 20.7
19. jul Katekes-kommitténs sammanträde uppskjutes till ett senare datum
26. jul De som har sina jakthundar att gå lösa uppmanas ta dem tillvara
02. aug Kappsegling för allmogebåtar hålles vid Kubbans (?) lotsplats den 9.8
02. aug En ko har sprungit bort vid Nålön och upplysningar kan lämnas åt Johan Häggblom
11. aug Lista på värnpliktiga inom Nkby församling som har utsetts till aktiv tjänst
22. aug Folk från byarna kallas till dagsverke på Jeansborgs kyrkoherdebol. Olika datum ges
23. aug En penningbörs borttappades den 21.8 och kan återlämnas till handlare Gyllenbergs butik
05. sep Folk från byarna kallas till dagsverke på Jeansborgs kyrkoherdebol. Olika datum ges
05. sep Lista på personer som ska betala avgifter för prästerskapets avlöning
09. sep Genom auktion den 26.9 säljs handlaren M. Joel Hedströms konkursmassas återstående varulager 
09. sep Genom auktion den 19.9 säljs den avlidne handlaren Karl Sundströms konkursmassas egendom
12. sep Tidtabell för vägsyn inom Nkby länsmansdistrikt
26. sep Skriftskolan börjar den 5.10
26. sep De som inte betalat sina inrop från auktion hos sjömannen Anders Mattsson Bro i Forsby den 5.5 ska betala till Johan Nyman
26. sep Auktionsskillingen för egendom såld på handlaren M. Joel Hedströms konkursmassas auktion den 9, 10 och 11 juli uppbärs hos kronolänsman Polén
26. sep Genom auktion i rådman Nylunds gård den 2.10 säljs den avlidne handlaren Karl Sundströms konkursmassas lösegendom
01. okt De som har skulder till en kyrkoherde Wallin uppmanas betala 
03. okt Hos R. Polén utbetalas färdpengar åt värnpliktiga som kallats till Vasa bataljon
03. okt Till R. Polén ska inbetalas avgifter för en lantmätare ansvarig för rörläggning 
10. okt Genom entreprenadauktion utbjuds diverse arbeten på olika ställen
17. okt Lista på änkor som kan hämta ut uppfostringshjälp för värnlösa barn hos R. Polén den 24.10
20. okt Hos ?? Rydberg utdelas utfallande dividend i vice häradshövdingen (otydligt namn) konkursmassa
24. okt Alla som ännu står i skuld till handlaren M. Joel Hedströms konkursmassa uppmanas att betala till Carl Nylund
24. okt Genom auktion i Rådhuset 4.11 säljs egendom tillhörig lektor G. Hedströms konkursmassa
28. okt Genom auktion på lektor Hedströms gård 13.11 säljs egendom handlaren M. Joel Hedströms konkursmassa
30. okt Alla restskyldiga medlemmar av Nkby landsförsamling uppmanas betala sina avgifter åt ? Wallin
01. nov Lektor G. Hedstöms auktion kommer att hållas 11.11 och inte den 4:e (se 24. okt)
16. nov Alla som har kommunala utskylder till staden uppmanas betala till K. J. Thulin
18. nov Genom auktion i Spruthuset (?) samt i kakelmakaren Löfgréns gård 28.11 säljs diverse egendom tillhörig skomakaren Alexander Sandells konkursmassa
18. nov Fattiga utackorderas i Rådhuset 5.12 
28. nov Bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättarekappar uppbärs hos skjutsrättaren Jakob Jansson 7.12 och 8.12
28. nov Bevillningskommitténs ledamöters arvoden utbetalas hos R. Polén
28. nov Bondehustrun Anna Gabrielsdotter Klockars uppmanas betala sina böter till R. Polén
30. nov Auktion på Gasängsqvarn den 11.12 hos mjölnaren Simon Bagg 
02. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal den 12.12
05. dec Folk uppmanas att utlösa sina protokoll från senaste höstting hos R. Polén
12. dec Församlingens kyrkosexmän underrättas att vin- och ljuspenningar uppbärs även i år
13. dec Öppettider för postkontoret
23. dec Bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättarekappar uppbärs hos skjutsrättaren Jakob Jansson
27. dec En psalmbok har borttappats och kan återges till Carl Nylund
30. dec Uppbärs auktionsskilling för egendom såld på handlaren M. Joel Hedströms konkursmassas auktion den 26 september på kapten Backmans gård  

1886 02. jan De som har skulder till A. M. Gyllenberg uppmanas betala
09. jan En borttappad hund kan hämtas hos A. M. Gyllenberg
09. jan Högre folkskolan börjar den 15.1. 
23. jan Läsförhör hålls. Tidtabell ges för byarna
30. jan Ägare av väglotter uppmanas skyffla bort grushögar från vägarna
01. feb Folk som har skulder till konsul Alfred Häggbloms konkursmassa uppmanas betala till A. M. Gyllenberg
01. feb Nkby stads kronoutskylder för senaste år uppbärs i Rådhuset den 19.2
08. feb Alla som har skulder till Jakob Engs konkursmassa uppmanas betala till Carl Nylund
18. feb Auktion på tullkammaren den 5.3
27. feb Sjömanshusdirektionen sammanträder i sjömanshuset den 10.3
27. feb Landskanslisten K. Kula kommer att ha kronolänsmanstjänsten under en tid
06. mar Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal i Rådhuset den 20.3
10. mar Genom auktion vid handlaränkan Maria Ahlquists gård nr 48 den 24.3 säljs lösegendom tillhörig stadsfiskalen Germund Aminoffs konkursmassa
27. mar R. Polén tillträder åter kronolänsmanstjänsten i Nkby den 2.4 och bestrider också tills vidare stadsfiskalstjänsten
02. apr Lägenhetsinnehavare uppmanas skotta bort snö från sina väglotter
03. apr Genom två auktioner vid konsul Carl Nylunds gård den 16.3 säljs diverse egendom tillhörig konsul Alfred Häggbloms och handlaren M. Joel Hedströms konkursmassor
16. apr Gårdsägare och entreprenörer uppmanas sätta sina väg- och gatuandelar i skick
18. apr Den 24.4 ackorderas besättning till skeppet Emilia
21. apr Auktion i konsul Alfred Häggbloms gård den 7.5
27. apr Genom auktion vid Nygårds hemman den 14.5 säljs egendom tillhörig firman Jakob Engs konkursmassa
28. apr Auktion i handlaren J. Svedlins gård den 11.5
01. maj Spannmål lånas ut från Nkby landsförsamlings lånemagasin den 10.5
17. maj Kommunala utskylder för 1885 uppbärs i Rådhused den 27.5
22. maj Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia
29. maj Vägsyn hålls på alla stadens vägar och gator den 10.6
12. jun Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakriastia den 27.6
12. jun Folk uppmanas fixa bristfällighteter som framkommit vid den senaste vägsynen
17. jun Segelsällskapet Ägir ordnar tävling för fiskebåtar den 28.6 vid Kubbans lotsplats 
22. jun Genom auktion i lotsen Matts Jungells gård den 10.7 säljs den avlidne Maria Bloms kvarlåtenskap
26. jun Information om ett ledigt kyrkoherdeämbete i Nkby pastorat
03. jul Folk i byarna kallas till dagsverke på Jeansborgs kyrkoherdebol. Datum ges
03. jul Nkby moderkyrkas och Jeppo kapellförsamlings medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia den 25.7
24. jul Restuppbörd av 1885 års kommunala utskylder uppbärs i Rådhuset den 6.8
01. aug Tävlingsskytte sker vid Andra Sjön den 8.8
01. aug Spannmål lånas ut från Nkby landsförsamlings lånemagasin den 10.8
08. aug R. Polén uppbär auktionsskillingen för egendom som såldes hos handlaren Alfred Häggblom den 7 och 8 maj
21. aug Fredrik (?) Forssén säljer kalk
29. aug Nkby seminariums normalskolor öppnar den 1.9
11. sep Brandsyn hålls den 28.9
18. sep Vägsyn hålls i Nkby länsmansdistrikt. Datum och ställen ges
09. okt Värnpliktiga i aktiv tjänst kan få ut färdpengar hos R. Polén
09. okt Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn
15. okt Folk uppmanas utföra sina dagsverken på Jeansborgs kyrkoherdeboställe
19. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder för året uppbärs i Rådhuset den 28.10
31. okt En börs har kvarglömts på apoteket och kan återfås hos apotekare K. H. Ekroos
03. nov Delägarna i Finska Brandstodsbolaget uppmanas betala sina avgifter till A. Strandberg hos handlaren J. W. Lundqvists änka
06. nov Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar kallas till allmän kyrkostämma i kyrkans sakristia den 14.11
10. nov Auktion på fru Ahlqvists gård vid Norra Tvärgatan den 20.11
10. nov Auktion på tullförrättaren O. (?) Lindbohms gård den 19.11
10. nov Auktion hos handlaren Alfred Häggblom den 18.11
01. dec Auktion på handlaren Alfred Häggbloms gård den 18.12
01. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens lokal i Rådhuset den 11.12
04. dec Vården av fattiga överlämnas åt lämpliga personer vid Fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 18.12
05. dec Jakob Kerrman köper all sorts skogsfågel
09. dec Skjutsrättaren Jakob Jansson emottager bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättekappar 
15. dec Nkby stads- och landsförsamlings medlemmar samt Jeppo kapellförsamlings medlemmar kallas till allmän kyrkostämma i kyrkans sakristia den 2.1.1887 
31. dec Skjutsrättaren Jakob Jansson emottager bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättekappar 

1887 09. jan Jakob Kerrman köper skogsfågel och harar
15. jan Genom auktion inför Drätselkammaren den 29.1 utbjuds grusning och underhåll av stadens vägar
15. jan Genom auktion inför Drätselkammaren den 29.1 säljs ett parti råg och korn (på samma lapp som den andra 15.1)
27. jan Uppbörd av årets kommunala utskylder uppbärs på Kuddnäs. Datum ges för byarna
25. feb Carl Nylund köper tall- och granspånor
02. mar Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 12.3
03. mar En bytta med smör har hittats och kan återfås hos målaren C. T. Öhrling (C. Töhrling?)
05. mar Nkby stads- och landskapsförsamlings medlemmar samt Jeppo kapellförsamlings medlemmar kallas till allmän kyrkostämma i kyrkans sakristia den 20.3
06. mar En börs har upphittats och kan återfås hos sjömansänkan Sanna Forsberg
09. mar Auktion i den avlidne postiljonsänkan Maria Eklunds arvingars gård den 2.4
15. mar Fredrik Forssén säljer kalk på auktion den 2.4
02. apr Hugade spekulanter underrättas om att staden köper 106 st gavlar (?)
03. apr En kagg har upphittats och kan återfås hos brandvakten Johan Gustafson
09. apr Auktion på Munkgrunds holme den 12.4
23. apr Korn och havre kommer att säljas i olika kornbodar i härandet. Datum ges för de olika ställena
01. maj Reparationsarbetet av stora bron utbjuds på auktion den 7.5 vid bron
03. maj Genom auktion i gård nr. 39 den 20 och 21 maj säljs egendom tillhörig handelsfriman J. W. Lundqvists änkas konkursmassa
07. maj Av förekommen anleding förändras termin till syn på allmänna landsvägen
08. maj Resterande kronoutskylder i Nkby stad för förra året bör betalas till stadsfogden K. J. Thulin
10. maj Auktion i fröken Josefine Berghs gård vid Norra Tvärgatan den 25.5
14. maj Några personer, som nämns, uppmanas betala sina kyrkliga utskylder i Helsingfors för år 1884
16. maj Uppbörd av kommunala utskylder för år 1886 verkställs i Rådhuset den 27.5
21. maj Uppbörd av halva årets kyrkoherdeavlöning kommer att verkställas på olika orter olika datum
22. maj Årsexamen med eleverna vid stadens högre folkhögskola för flickor hålles den 28.5 i skolans läsesal
25. maj Genom auktion vid gård nr. 39 den 11.6 säljs ett varulager tillhörig handlareänkan Maria Lundquists konkursmassa
04. jun Auktion vid avlidne styrmansänkan Helena Brunbergs gård nr. 52 den 15.6
02. jul Vederbörande sakägare bör lösa ut senaste vintertings expeditioner hos R. Polén
09. jul Restuppbörd av kommunala utskylder verkställs i Rådhuset den 26.7
05. aug R. Polén uppbär inropen från auktionen den 17-19 februari som gällde handelsfirman J. W. Lundqvists änkas konkursmassa 
06. aug Värnpliktigas efterlysning i Nykarlebynejden. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. aug Fredrik (?) Forssén säljer mössärterskidor
21. aug J. Alb. Lundqvist ska flytta från orten och uppmanar alla som har skulder till honom att betala dessa
22. aug Folk som har försummat sina lagfartsskyldigheter efter köp av hemman uppmanas fullgöra dessa
17. sep Halvårsuppbörd av kyrkoherdelön uppbärs av hemmansägarna i Nkby landsförsamling och Jeppo kapell
24. sep Uppbörd av avgifter till fonden för kyrkliga behov verkställs i Rådhuset den 7.10
02. okt En häst har upphittats och kan återfås vid änkefru Sundströms gård
08. okt R. Polén uppbär auktionsskillingen för avlidne postiljonsänkan Maria Eklunds kvarlåtenskap
22. okt Folk uppmanas att grusa sina väglotter
24. okt Fårmarknad hålls vid storbroändan den 1.11 
25. okt Restuppbörd av kyrkliga utskylder för innevarande år anställes i Rådhuset den 1.11
05. nov Syn av stadens gator anställes den 11.11 
05. nov Hemmans- och lägenhetsinnehavare uppmanas att fylla gropar och grusa sina väglotter till den 14.11 då syn hålls
15. nov Fattiga utackorderas i Rådhuset åt lämpliga personer den 29.11 
03. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 17.12
03. dec Entreprenörer uppmanas att skotta och ploga sina väglotter
03. dec Värnpliktiga som trätt ur aktiv tjänst kan hämta sina avgångsbetyg från R. Polén

1888 07. jan Johan Jakob Isakas och sjömannen Anders Karlsson bör betala sina avgifter till Finska Brandstodsbolaget
12. jan Spannmål åt fattiga utdelas i gårdsägaren Matts Löfholms gård den 16 och 19 januari. Fattiga behöver undertacknad anvisning för att få spannmålen
15. jan Genom auktion vid Rådhuset den 28.1 utbjuds arbetet att bygga ett likhus på begravningsplatsen
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21. jan Kommunalnämndens ledamöter sammankallas till sammanträde i gårdsägaren Matts Löfgrens gård den 28.1
04. feb Genom auktion vid Rådhuset den 18.2 säljs ett parti spannmål som tillhör staden
25. feb Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 8.3
01. mar Jordbrukare som önskar rekvirera länsagronom bör göra detta hos guvernören eller kronolänsman
07. apr Snöplogningsentreprenörer uppmanas att ploga och skotta vägarna den 9.4
07. apr Tre personer uppmanas betala räkning för begagnande av lantmätare
09. apr Fritz (?) Olson uppbär avgiften till väg- och brobyggnadskassan från industriella verk inom Nkby, Jeppo och Munsala kommuner
19. apr Årets uppbåd med värnpliktiga från Nkby och Munsala socknar och med Jeppo kapellförsamling försiggår den 2.5 i Mäkipää by i Vörå socken
21. apr Folk uppmanas att skotta sina väglotter
29. apr Genom auktion vid Nygård hemman invid staden den 30.4 säljs en älgkropp och en älghud
29. apr Delägare av väglotter uppmanas igen att skotta sina väglotter
16. maj Auktion i sjömansänkan Sofia Löfstens gård nr. 99 den 26.5
23. maj Auktion i lotsänkan Kristina Söderlunds gård den 2.6
01. jun Syn på stadens vägar och gator hålls den 12.6. Vederbörande och entreprenörer uppmanas att sätta sina andelar i skick
17. jun Årsexamen vid Nkby folkskollärarseminarium och dess normalskolor den 18-19 juni
20. jun Genom auktion vid handlaren Alfred Gyllenbergs gård den 30.6 säljs den avlidne handlaren F. M. Gyllenbergs egendom
23. jun Genom entreprenadauktion den 27.6 utbjuds uppförandet av nya ledstänger vid ”Frastesbacken”
23. jun Syn på vägen till Sorvist hemman och på vägen till Kovjoki station den 28.6
24. jun En stor båt har tagits ur ån. Upplysningar om personerna som tagit upp båten belönas
14. jul De som ännu inte har hämtat ut protokoll från senaste legitima vinterting uppmanas hämta dem
11. aug Genom auktion på handlaren Alfred Gyllenbergs gård nr. 44 den 24 och 25 augusti säljs egendom tillhörig fröken Anna Kullman
11. aug R. Polén har åter tillträtt kronolänsmanstjänsten i Nkby distrikt
19. aug Folkskolelärarseminariet och dess båda normalskolor öppnar den 1.9
25. aug 19 karlar får arbete med att mäta spannmål vid kronomagasinet den 26.8
12. sep En stor och värdefull boksamling säljs på auktion i Rådhuset den 26.9
12. sep Kyrkliga utskylder för innevarande år uppbärs i Rådhuset den 21.9
12. sep Vägsyn hålls i Nkby länsmansdistrikt i oktober. Datum och ställen ges
14. sep Lista på personer som bör utlösa sina häradsrättsprotokoll hos R. Polén den 29.9
22. sep Besättning till skeppet Emilia ackorderas den 23.9
25. sep Om lagtima vintertinget i Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
28. sep Brandsyn hålls den 6.10
13. okt Syn av vägar och gator hålls den 19.10
13. okt Ny syn på vägar hålls på olika dagar på olika ställen. Lista ges
16. okt Spannmålsuppbörd i landsförsamlingens lånemagasin sker. Datum ges för byarna
17. okt Sjömanshustrun Sofia Johansdotter Österlund uppmanas betala sina böter till kronolänsman R. Polén
01. nov På Thomasmässodagen den 21.12 utackorderas kommunens fattiga för det kommande året. Fattiga bör infinna sig för att få understödsbidrag
03. nov Restuppbörd av spannmål hålls i landsförsamlingens lånemagasin den 5.11
08. nov Auktion i sjökapten Gustaf Nymans gård den 13.11 
10. nov Folk som ropat in egendom på fröken Anna Kullmans auktion ska betala dessa till ?? Rydberg
18. nov Auktionsskillingen för inrop på rådman Dyhrs auktion som anställdes i samband med fröken Kullmans auktion den 24 och 25 augusti (se 11.8) ska betalas till Hildegard Dyhr
23. nov Bro- och skallfogdekappar samt skjutsrättarekappar uppbärs hos skjutsrättaren Jakob Jansson
24. nov De som inte har betalat sina inrop från avlidne torparen Wilhelm Bomans auktion den 4.5 ska betala till Johan Nyman
24. nov Genom auktion i Rådhuset den 8.12 utbjuds arbetet att leverera timmer
25. nov Uppbörd av kommunala utskylder för år 1887 verkställs i Rådhuset den 6.12
02. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 15.12
08. dec Fattighjon tillhörig stadsförsamlingen utackorderas i Rådhuset den 15.12
29. dec Den 12.1 1889 utarrenderas flera av stadens ägor. Lista ges

1889 02. feb Timmerstock säljs vid hamnen den 9.2
09. feb De värnpliktiga Gabriel Walentin Johansson Sikasaari från Alavo och Karl Johansson Kari från Lehtimäki efterlyses eftersom de inte infunnit sig vid Vasa skarpskyttebataljon
09. feb En lista på personer som bör betala böter 
15. feb Häradsrätten i Nkby och Munsala socknars tingslag sammanträder den 19.2
27. feb Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 9.3
09. mar Stadens kronoutskylder för förra året uppbärs i Rådhuset den 23.3
16. mar Folk uppmanas skotta stadens allmänna vägar
13. apr Alla allmänna vägar och byvägar bör skottas och utjämnas före påskdagen
20. apr Lägenhetsinnehavarna i varje by bör skotta de vägar de blivit tilldelade
20. apr Genom offentlig auktion börjande den 23.4 säljs lösegendom tillhörig handlaren Alfred Häggbloms konkursmassa
24. apr Ges en förteckning över terminerna för vidtagande av lagtima hösttingen i Nkby domsaga. Datum för byarna ges
04. maj Auktion i avlidne färgaren Joh. Wilh. Forsbergs gård nr. 70 den 18.5
04. maj Kommunalnämndens samtliga medlemmar kallas till sammanträde i kyrkans sakristia den 12.5
11. maj Vägbyggnadsskyldiga uppmanas utjämna och reparera brisfälligheter i sina väglotter
18. maj Häradsrättens protokoll från senaste vinterting i Nkby och Munsala socknars tingslag finns att utlösas
22. maj Vägsyn hålls på olika ställen på olika dagar. Lista ges
26. maj Det har kommit klagomål på oväsen pga dans och sammankomster vid stora bron och folk uppmanas söka sig någon annanstans
01. jun Lista på personer som ska betala böter
01. jun Genom entreprenadauktion den 15.6 utbjuds arbetet att reparera den s.k. Vaktstugan vid stora bron
16. jun Genom auktion hos bonden Matts Bro den 29.6 säljs egendom tillhörig den avlidne bleckslagaren Johansson
16. jun Kappsegling för fiskebåtar anställes från Ägirsholmen den 26.6
16. jun En häst har tillvaratagits och återfås hos Oskar Häggblom
29. jun Restuppbörd av 1888 års kommunala utskylder verkställs i Rådhuset den 12.7
06. jul Genom auktion i kronolotsen Anders Jakobssons gård nr. 82 den 13.7 säljs egendom tillhörig uppsyningsmansänkan Susanna Engman
16. aug Timmermännen Jakob Forström och Anders Helander uppmanas betala sina kronoutskylder för förra året
02. sep Högre folkskolan för flickor börjar
07. sep Uppbörd av kyrkliga utskylder för året verkställs i Rådhuset den 20.9
11. sep Genom auktion i sjömansänkan Susanna Asplunds gård i Nystaden den 21.9 säljs egendom tillhörig sjökapten Edvard Asplunds arvingar
12. sep Kronolänsman R. Polén kommer att ha kronofogdetjänsten under en tid
25. sep Genom auktion på kyrkoplanen den 5.10 säljs trävirke, järnsaker, o.dyl
16. okt Spannmålsuppbörd i landsförsamlingens lånemagasin försiggår. Datum ges för byarna
19. okt Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn
27. okt T.f. Provincialläkaren G. A. Backman tar emot sjukbesök i gästgiveriet 29-31 okt
10. nov En Paletå (?) har hittats och kan återfås hos brandvakten Jakob Nilson i Nystaden
07. dec R. Polén delar ut protokoll från senaste höstting i Nkby och Munsala socknars tingslag
07. dec Utackordering av stadens fattighjon försiggår i Rådhuset den 14.12
08. dec Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 4.12
14. dec Landsförsamlingens medlemmar uppmanas att betala sina vin- och ljuspenningar till sexmännen i byalagen
15. dec S (?). G. Häggblom köper pappers- eller slipved
28. dec Genom auktion i orgelnisten Anders Gästrins gård nr. 2 den 11.1.1890 säljs egendom tillhörig urmakaren Karl Nymans konkursmassa

1890 11. jan Arbetskarlar och körkarlar med hästar erbjuds arbete vid skogsavverkning
11. jan Några av stadens ägor utarrenderas i Rådhuset den 18.1. Lista ges
14. jan Insatta medel finns att utlånas i Sparbanken. Förfrågningar kan göras hos E. Roos
18. jan De personer från landsförsamlingen som får spannmålsunderstöd bör infinna sig vid församlingens lånemagasin den 27.1 för att få ut första kvartalet
25. jan Folk som åtagit sig snöplogning påminns om att de är skyldiga att sköta om vägarna dygnet runt
25. jan Lista på personer som resterar för arrendeavgifter till staden
25. jan Debetsedlar för senaste års kronoutskylder kan hämtas i sockenstugan (på samma lapp som ovan)
05. feb Carl Nylund köper olika typer av virke i stadens gamla hamn
01. mar Lista på personer som kan lyfta medel från Statsverket för sina barns uppfostran
02. mar En person som fått en halsduk stulen med våld uppmanas ge sitt namn åt stadsfiskalen 
08. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 18.3
08. mar Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 22.3
08. mar Framforslande av ved. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. mar Provincialläkaren [otydligt namn] tar emot folk i Nkby i häradshövding Wilanders gård eller i sin bostad i Juthbacka
20. mar Emil Forssén (från Jakobstad?) säljer lindhö och havrehalm på auktion på Östra Långgatan lördagen den 12.4
29. mar Byalag uppmanas skotta upp sina väglotter och brobyggnadsskyldiga bör ta del i sina brolotter hos R. Polén
15. apr Genom auktion i änkefru Maria Ahlquists gård nr. 48 den 25.4 säljs egendom tillhörig jungfru Maria Laitila
19. apr Arbetet att uppföra en klappbrygga utbjuds i Rådhuset den 26.4
24. apr Entreprenörer och gårdsägare uppmanas att sätta sina lotter i skick
26. apr Genom auktion den 3.5 utbjuds arbetet att sätta Östra Långgatan i skick
01. maj Auktion i doktor Kr. Fr. Forsius' gård nr. 59 den 14.5
01. maj Genom auktion i handlaren Alfred Hägglunds gård nr. 47 den 17.5 säljs egendom tillhörig fröken Louise Ström
03. maj De som har lik i gravhuset bör befinna sig på begravningsplatsen för att gräva ned sina lik
10. maj Vid fröken Louise Ströms auktion den 17.5 (se 1.5) kommer också att säljas egendom tillhörig handelsfirman J. W. Lundquists änkas konkursmassa
11. maj Uppbörd av kyrkoherdeinkomster sker på olika dagar på olika orter. Lista ges
17. maj Protokollen från senaste vinterting utdelas hos R. Polén
24. maj Bergningsrätten till vissa tomter och områden utbjuds den 7.6 i Rådhuset
24. maj Torparsonen Johan Gustafsson Käll bör lösa ut sina Kejserliga Wasa Hofrätts protokollsutdrag hos R. Polén den 31.5
24. maj De som ännu inte har hämtat ut protokoll från senaste legitima vinterting uppmanas hämta dem den 31.5 (på samma lapp som ovan)
08. jun Stadens barn vaccineras den 12.6
14. jun Uppbörd av kommunala utskylder för år 1889 förrättas i Rådhuset den 27.6
21. jun Stockflätning i Nkby älv verkställs för firman P. Panäs räkning under ledning av ? Nousiainen
19. jul Bondehustrun Kristina Lassila säljer en ko på auktion den 29.7
24. jul Restuppbörd av kommunala utskylder för år 1889 verkställs i Rådhuset den 31.7
01. aug Häradsskrivaren A. L. Rydberg kommer att förestå kronofogdetjänsten under några veckor
09. aug Jordbrukare kan köpa gräsfrön hos Fredrik Forssén
09. aug Besättning till skeppet Emilia ackorderas den 10.8 hos Carl Nylund
16. aug Karl Söderholm säljer Pargaskalk vid gamla hamnen den 18 och 19 augusti
17. aug En häst har försvunnit från handlaren Isak Svedlins (?) ägor
31. aug Seminariets högre normalskola och småbarnsskolan öppnar igen den 1.9
31. aug Högre folkskolan för flickor börjar igen den 1.9
14. sep Guvernören i länet kommer till staden den 15.9. Medlemmarna i kommunalstyrelsen bör då infinna sig till ett sammanträde i gästgiveriet
14. sep Folk bör reparera sina väglotter efter ett regn (på samma lapp som den om guvernören)
17. sep Syn av stadens gator och vägar anställes den 6.10. Brandsyn vidtager den 26.9
19. sep Vägunderhållet Nkby-Alahärmä. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
20. sep Alla röstberättigade invånare kallas till ett möte den 11.10 för att välja en lantdagsman till en allmän lantdag i Helsingford den 20.1.1891
28. sep Förteckning över datum för vinterting på olika orter ges
05. okt Uppbörd av spanmål som ingår i kapellanslönen uppbärs på olika orter olika datum. Lista ges
11. okt Syn på landsvägarna förrättas. Datum och ställen ges
11. okt Kommunalnämndens ordförande M. W. Frostell uppbär sin in natura avlöning i Lövholms gård 
12. okt Uppbörd av spannmål i Nkby landsförsamlings lånemagasin försiggår. Datum ges för orterna
18. okt Någon kommittés (nämns inte vilken) sammanträde skjuts upp till ett senare datum
03. nov Genom auktion i Rådhuset den 12.11 säljs en boksamling
30. nov Skall- och brofogdekapper samt skjutsrättarkappar uppbörs hos skjutsrättaren Jakob Jansson vis Jutas. Tingshushyreskappar uppbörs hos häradshövding Barck 
30. nov Sparbankens principaler sammanträder i Sparbankens kontor i Rådhuset den 30.12
04. dec Diverse religiösa skrifter säljes
13. dec Några av stadens fattighjon utackorderas i Rådhuset den 20.12
14. dec Diverse religiösa skrifter kan köpas via Zacharias Schalin

1891 23. jan G. A. Häggström säljer turkisk plymhavre
07. feb Genom auktion i Josefine Berghs gård nr. 46 den 18.2 säljs egendom tillhörig assessor Konstantin Wegge
11. feb Auktion i skomakare Anders Granlunds gård nr. 9 den 21.2
17. feb Uppbådskallelse i tingshuset. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
01. mar Sparbankens principaler och insättare sammanträder i Sparbankens lokal den 14.3
07. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 18.3
08. mar Restuppbörd av utestående kronoutskylder i Nkby socken för år 1890 hålls den 23.3
10. mar Auktion hos handlaren A. M. Gyllenberg den 19.3
04. apr En lista på personer som kan hämta ut stöd för deras barns uppfostran
04. apr En tidigare utlyst auktion hos provincialläkaren August Neorlius (?) inhiberas
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04. apr Alla som har skulder till handlaren A. M. Gyllenberg ska snarast betala dessa
08. apr Hemmansauktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
16. apr Stadens allmänna brandkår och manskap är indelade i två sprutlag och finns till påseende i spruthuset och brandmästaren
25. apr Höstting utlyses. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
16. maj Fredrik Forssén säljer plogar och andra jordbruksredskap samt kalk och järn på sin gård den 20.5
21. jun Folk bör lösa ut protokoll från senaste vinterting
28. sep Datum för vinterting i Nkby domsagas olika orter
24. okt Auktion vid stadens kvarn den 31.10
21. nov Arbetet att ploga och skotta stadens vägar och gator utbjuds i Rådhuset den 28.11
12. dec Mantalsskrivning förrättas. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1892 04. feb Bergningsrätten till några områden som tillhör staden utarrenderas i Rådhuset den 13.2
13. feb Spannmål till de fattiga som får fattigunderstöd delas ut från landsförsamlingens lånemagasin den 15.2
05. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 15.3
09. mar Magistraten har förbjudit folk att slänga sina sopor på andra ställen än det utsedda i närheten av Rummelbacken, Bollströms och Kampen
15. mar Allmän visitation av kyrkan. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
16. mar Genom auktion den 1.4 säljs doktor August Noevius kvarlåtenskap
21. mar Jordbrukare inom Nkby församling kan anlita en länsagronom
26. mar Virkesflottning i ån. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
02. apr Genom auktion vid orgelnisten A. Gärtrius (?) gård nr. 2 den 9.4 säljs ett större parti ur tillhörig urmakaren J. W. Blomström
04. apr Provpredikan i kyrkan. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. apr Genom auktion den 23.4 säljs egendom tillhörig handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
26. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
04. maj Allmän brandsyn i staden anställes den 25.5
04. maj Syn på stadens vägar och gator hålls den 24.5 (på samma lapp som ovan)
14. maj Genom auktion den 1-2 juni säljs lösegendom tillhörig fröken Pauline Fagerlund
14. maj Fredrik Forssén gör vårens sista beställning av frön till gräsväxter och rotfrukter
21. maj Kommunala utskylder för sistlidet år uppbärs i Rådhuset den 3.6
21. maj Vid fröken Pauline Fagerlunds auktion (se 14.5) säljs även lösgods tillhörig lektorskan Olga Hellgren och trädgårdsmästaren D. W. Johansson
04. jun Fröken Pauline Fagerlunds auktion (se 14.5) fortsätter den 11.6. Egendom tillhörig rådmansänkan Johanna Sundström kommer också att säljas
12. jun En Kortesjärvibo har tappat bort en jacka. Den kan återlämnas till apoteket
18. jun Protokoll från senaste vinterting bör lösas ut 
03. jul Kappsegling för allmogebåtar ordnas av segelsällskapet Ägir den 17.7 vid Ägirsholmen
10. jul Spannmål lånas ut från landsförsamlingens lånemagasin den 11.7
15. jul Carl Melan och Platon Mittrofanoff (?) i Helsingfors åtar sig att sälja exportörers matvaror där 
10. aug Råg utlånas från landsförsamlingens lånemagasin den 15.8
13. aug Offentlig kyrkostämma hålls i kyrkan den 6.9
05. sep Syn av stadens vägar och gator hålls den 27.9. Brandsyn hålls den 28.9
09. sep Peter Blomqvist köper lingon och rönnbär
27. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
02. okt En häst med vagn har försvunnit. Upplysningar kan ges till stadsfiskal Gemund Aminoff
05. okt M. W. Froste, ordförande i kommunalnämnden i Nkby landsförsamling, uppbär sin lön i form av spannmål i Matts Löfholms gård den 14-15 oktober
08. okt Restskyldiga uppmanas betala sina kommunala utskylder
09. okt Två bleckhinkar har hittats och kan återfås hos handlaren Axel Kisor
09. okt På samma dagar som pastor Käldström uppbär sin lön så uppbär Wäktarn (väktaren?) sina kappar
23. okt Genom entreprenadauktion i brandkårssalen i kapten Sarlins gård den 24.10 utjuds grundningen och läggningen av stenfoten till ett hus
23. okt En sjal har tappats bort och kan lämnas in till handlaren Svedin
23. okt Spannmålsuppbörd i landsförsamlingens lånemagasin hålls den 31.10
29. okt Uppbörd av årets tingshushyreskapper verkställs i J. T. Barcks gård. Datum ges för byarna. På samma dagar uppbär skjutsrättaren Jansson honom tillkommande kappar i sitt hem
07. nov Årets kronoräntespannmål från landsförsamlingen uppbärs i kronoboden. Datum för orterna ges.
26. nov Genom auktion i Rådhuset den 3.12 säljs egendom tillhörig trävaruleverantören Gustaf Häggbloms konkursmassa
03. dec Sparbankens principaler sammankallas till årsmöte i Sparbankens lokal den 17.12

1893 11. jan Genom auktion i Rådhuset den 1.2 säljs lösegendom tillhörig urmakaren J. W. Blomströms konkursmassa
25. jan Auktion i häradsskrivaren R. R. Poléns gård nr. 96 den 7.2
29. jan Genom auktion i Rådhuset den 4.2 säljs staden tillhöriga byggnader på Brunnsholmen (?)
29. jan Alla som får spannmålsunderstöd från Nkby lånemagasin bör infinna sig där 
02. feb Försäljning av en boksamling tillhörig postförvaltaren O. Järnefelts konkursmassa i Rådhuset den 15.2
04. feb Genom auktion i Forsbacka hemman i Sifvanders gård den 11.2 säljs avlidne skomakaren Johan Backmans kvarlåtenskap
08. feb Genom auktion i Rådhuset den 15.2 säljs egendom tillhörig häradsskrivaren R. Polén (se 25.1) samt återstoden av postförvaltaren O. Järnefelts boksamling (se 2.2)
12. feb Folk uppmanas utlösa sina protokoll från senaste höstting
11. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 22.3
18. mar Kyrkostämma. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
08. apr De allmänna vägarna öppnas den 17.4
17. apr Andra uppbörden av kommunala utskylder till staden för sistlidet år uppbärs i Rådhuset den 2.5
19. apr Genom auktion i avlidne apotekareänkan Wilhelmina Benzelstjernas gård den 6.5 säljs dennes kvarlåtenskap
26. apr Genom auktion i avlidne änkefru Benzelstjernas gård den 6.5 säljs timotejhö 
27. apr Lagtima höstting i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. apr Genom auktion i Nygård hemman den 13.5 säljs färgaren Theodor Wahlbergs kvarlåtenskap
29. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
08. maj Vägsyn förrättas den 24.5
08. maj Brandsyn hålls den 30.5
13. maj Genom auktion i änkefru Julia Haldins (?) gård den 20.5 säljs egendom tillhörig fotografen K. K. Sjöstedt
13. maj Vid fotografen K. K. Sjöstedts auktion den 20.5 (se ovan) säljs även avlidne skepparänkan Anna Eklunds kvarlåtenskap
13. maj Vid fotografen K. K. Sjöstedts auktion (se ovan) säljs även ett parti utsädeshavre
15. maj Genom auktion i gård nr. 125 den 27.5 säljs egendom tillhörig tulluppsyningsman G. Fredenberg
17. maj Auktion i häradsskrivaren R. Poléns gård den 31.5. Också auktion i postförvaltaren O. Järnefelts lokal 
20. maj Fiskevattnet vid Björkholmarna och Furuskär samt bergningsrätten till Djupstensholmen utarrenderas den 2.6
21. maj J. F. Barck delar ut protokoll från senaste lagtima vinterting i Nkby oh Munsala socknars tingslag
26. maj Djupstensholmen utarrenderas den 2.6
27. maj Folk uppmanas att lösa ut sina protokoll från senaste vinterting i Nkby och Munsala socknars tingslag
04. jun Två penningsbörsar har hittats i kyrkan och kan åerfås i sakristian
10. jun Vaccinering inom Nkby landsförsamling. Datum för byarna ges
23. jun Vaccinering inom Nkby landsförsamling i juli. Datum för byarna ges
05. jul Restuppbörd av kommunala utskylder verkställs i Rådhuset den 15.7
12. aug Nkby landsförsamlings södra skoldistrikts högre folkskola börjar den 28.8
01. sep Avgifter till fonden för kyrkliga behov uppbörs i Rådhuset den 15.9
09. sep Brandsyn hålls i staden den 26.9
16. sep Info om hur man ska göra om man köpt hemmanslägenheter
18. sep Syn av stadens vägar och gator hålls den 4.10
23. sep Tegel finns till salu hos J. W. Nessler samt kakel och stenkärl hos L. E. Fagerholm
28. sep Genom auktion i gästgiveriet den 7.10 säljs egendom och aktier tillhörig avlidne handlaren Peter Blomqvist
28. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
30. sep Folk uppmanas att betala sina inrop från pigan Wilhelmina Lassilas auktion på Kuddnäs den 2.5
04. okt Genom auktion den 12.10 säljs brandvaktsänkan Sofia Jonssons stuga som finns på tomt nr. 88
29. okt Restuppbörd hålls i lånemagasinet den 6.11 för alla byar
16. nov Genom auktion i brandkårshuset den 25.11 säljs egendom tillhörig inspektorn N. F. Nordman m.fl.
18. nov J. F. Barck verkställer tingshushyrekappar från Nkby socken den 22.11 och skjutsrättaren Jakob Janson uppbär skjutsrättarkappar samma dag
26. nov De som önskar inackordera fattiga nästa år kan anmäla sig till fattigvårdsstyrelsen
06. dec Genom auktion i brandkårshuset den 16.12 säljs lösegendom tillhörig provisorn J. Sandströms konkursmassa
16. dec Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste höstting i Nkby och Munsala socknars tingslag
16. dec Församlingarnas sexmän uppbär vin- och ljusmedel den 21.12
20. dec Auktion i jungfru Maria Laitilas gårde nr. 3 den 10.1.1894
21. dec Alla medlemmar av De Ungas Bibelförening bör gå till Bönehuset för att få nya bibelkort för år 1894

1894 12. jan Genom auktion i brandkårshuset den 20.1 säljs sjömansänkan Sanna Forsbergs kvarlåtenskap
09. feb Vaccination sker i krukmakare Löfgrens gård den 15.2 
17. feb Extra vaccinering ordnas den 28,2 pga en hotande smittkoppsepidemi. En kort lista på samlingsställen ges
02. mar Sparbankens principaler och direktörer sammanträder i bankens lokal den 17.3
10. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos G. A. Waselius den 20.3
11. mar Ett metermått har förlorats och kan återlämnas till Sofia Sjöblom
01. apr Handlaren Matts Sund i staden tar emot tyger, vadmal, garn, mm för Uno Marklunds färgeri i Bennäs
04. apr Flottning av virke från Kuortane till Nkby, Härkönen & Rautaaho. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
05. apr Andra restuppbörden med alla resterande betalningsskyldiga i Nkby och Jeppo kommuners gemensamma Brandstodsbolags avgifter uppbörs på olika orter olika dagar. Lista ges
14. apr Genom auktion i Rådhuset den 4.5 utarrenderas flera ägor som tillhör staden
25. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
04. maj Syn av stadens gator, vägar och trottoarer sker den 17.5
13. maj Protokollen från senaste vinterting finns att lösas ut
28. maj Vid änkefru Julia Haldins (?) auktion i gård nr. 22 den 6.6 kommer även att säljas egendom tillhörig avlidne sjökaptenen J. J. Ranks konkursmassa
17. jun Brandsyn börjar den 2.7 i staden och fortsätter sedan med sommarvillor och byggnader i omnejden
01. jul Kappsegling med allmogebåtar ordnas den 8.7 vid Ägirsholmen
07. aug Exekutiv auktion i Brandkårshuset den 15.8 
11. aug Alla som står i skuld till Carl Nylund uppmanas betala sina skulder
11. aug Småbarnskolan vid Nkby södra folkskola öppnar den 21.8
12. sep Syn av stadens gator och vägar anställes den 4.10. Brandsyn anställes den 26.9
27. sep Delgivande av tidpunkt för lagtima vinterting i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. sep M. W. Froste, ordförande i kommunalnämnden i Nkby landsförsamling, uppbär sin in natura avlöning hos gårdsägaren Matts Löfholm 
02. okt Alla som står i skuld till handlaren Isak Svedlins konkursmassa ska betala till Carl Nylund snarast
12. okt Skyddskoppsympning kommer att utföras i krukmakare Löfgrens gård den 23.10
21. okt Nkby södra skoldistrikts medlemmar uppmanas föra ved till skolan
06. nov Tingshushyrekappar och skjutsrättarkappar uppbärs 
11. nov Restuppbörd hålls i Nkby landsförsamlings lånemagasin den 12.11
11. nov En tidigare utlyst avläggande av trohetsed skjuts upp tills vidare
13. nov Allmogen ska befinna sig till kyrkan för att avgiva tro- och huldhetsed, enligt föreskriven ordning. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
01. dec Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste höstting
01. dec M. O. Söderström meddelar att grushopar inte får läggas på landsvägen

1895 11. mar En börs har hittats och kan återfås i stadens tryckeri
15. mar Kyrkorådets medlemmar sammanträder i kyrkans sakristia den 31.3
21. mar Förslag till besättandet av kyrkoherdeämbetet i Nkby pastorat. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
05. apr Auktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
20. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
24. apr Genom auktion vid Saarela kvarn, nära staden, den 7.5 säljs ett parti råg och havre
06. maj Syn av stadens samtliga vägar och gator anställes den 24.5
06. maj Allmän brandsyn i staden anställes den 30.5
11. maj Nkby stads- och landsförsamlings röstberättigade medlemmar kallas till kyrkostämma i kyrkans sakristia på annandag pingst
16. maj De som vill ha nya brandförsäkringar i Finska Brandstodsbolaget kan göra förfrågningar hos handlaren S. A. Liljeqvist. Bolagets agent A. Strandberg besöker staden den 30.5
17. maj Folk uppmanas betala sina kommunala utskylder 
30. maj N. F. Nordman tillhöriga möbler säljs på auktion i Nygård hemman hos patron Herrler den 8.6
09. jun En häst har hittats på Rosina Axelssons linda och kan återfås hos stadsfogden Thulin
15. jun J. F. Barck meddelar att han är bosatt i Vexala men att han befinner sig i staden varje lördag och kan anträffas
07. jul Pauline Grundfeldt uppmanar alla som använder bivägen mellan Andrasjövägen och Bådan att infinna sig för att reparera denna
15. jul Tjänsteledighet åt länsmannen. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
19. jul Folk från byarna kallas till dagsverke på Jeansborgs kyrkoherdebol. Datum ges
31. jul Kallelse till allmän kyrkostämma. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
02. sep Brandsyn hålls den 25.9
02. sep Syn av stadens gator och vägar förrättas den 26.9
10. sep Stadens samtliga röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 30.9
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14. sep Folk som köpt jordlägenheter påminns om att de måste anmäla om detta vid Häradsrätten
14. sep Direktionen för ambulatoriska barnskolan i församlingens södra distrikt sammanträder i sakristian den 22.9
21. sep Auktionsskillingen från N. F. Nordmans auktion senaste vår (se 30. maj) uppbärs av förrättningsman Wilhelm Nyqvist hos patron Herler i Nygård hemman den 30.9
22. sep Nästa söndag hålls finskt skriftermål och högmässa med nattvardsgång
25. sep Förrättande av lagtima vinterting. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. sep Redogörs för senaste sammanträdet för direktionen för ambulerande skolans södra distrikt
04. okt Uppbörd av andra hälften av kyrkoherdeutskylderna från Nkby och Jeppo kommuner uppbärs. Datum ges
20. okt Årsavgiften till Finska Brandstodsbolaget uppbärs hos handlaren S. A. Liljeqvist den 4.11
23. okt Begäran om protokollsutdrag och utmätning
27. okt Bibelförklaring hålls i Bönehuset 
28. okt Den 5.11 säljs handlaren Matts Sunds konkursmassa och varulager 
11. nov Tingshushyreskappar och skjutsrättarkappar för året uppbärs 
16. nov Restuppbörd av utlånat spannmål från Nkby lånemagasin förrättas den 30.11
01. dec Kapellansval hålls i kyrkan den 15.12
04. dec De som önskar inackordera fattiga bör anmäla sig till fattigvårdsstyrelsen
22. dec Ett par stövlar har hittats och kan återfås i J. W. Nesslers boktryckeri

1896 17. jan Auktion i avlidna änkefru Anna Kristina v. Essens gård nr. 48 den 30-31 januari
18. jan Reparation av brolocket. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
01. feb Utdelning av spannmål åt fattiga som beviljats understöd sker i landsförsamlingtens lånemagasin den 8.2
07. feb Auktion i avlidne Johan Säfs (?) gård
10. feb Genom auktion i gård nr. 105 i Nystaden säljs avlidna Katarina Stenbergs kvarlåtenskap
15. feb Brobyggnadsskyldiga inom Nkby landskommun underrättas om att de är pliktiga att leverera plankor till bygget
15. feb Auktion i Brandkårshuset den 3.3
09. mar Genom entreprenadauktion den 23.3 utbjuds arbetet att utföra reparationer på lotsuppassningsstugan vid Stubbens lotsplats
14. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 23.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
04. apr Genom auktion den 18.4 säljs överloppsvirke efter reparation av Stora bron
18. apr Genom auktion i gård nr. 86 den 8.5 säljs egendom tillhörig sjömansänkan Maria Skrifvars 
20. apr Syn av stadens gator och vägar förrättas den 20.5. Brandsyn hålls den 29.5
24. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
27. apr Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 20.5 (på samma lapp som 20. apr)
01. maj Auktion i stadsfogden Johan Lingonblads gård nr. 77 den 13.5
05. maj Utmätt egendom säljs på auktion i avlidne handlaren A. G. Söderlunds gård nr. 18 den 16.5 
15. maj Genom auktion i gård nr. 18 den 30.5 säljs egendom tillhörig avlidne handlaren A, G. Söderlunds konkursbo
04. jun Auktion i avlidne handlaren A. G. Söderlunds f.d gård den 20.6
13. jun Protokoll från senaste vinterting delas ut den 22.6
19. jun Auktion ”å stället” den 27.6
31. aug Allmänheten meddelas att Magistraten har förbjudit cykelåkning på stadens trottoarer och att lyktor måste användas vid cykelåkning i mörker
31. aug Magistraten har infört böter för folksamlingar som stör den allmänna ordningen
31. aug Brandsyn hålls den 24.9
31. aug Syn av stadens gator och vägar förrättas den 8.10
11. sep Genom auktion i gård nr. 18 den 30.9 och 1.10 säljs egendom tillhörig avlidne handlaren G. Söderlunds konkursmassa
11. sep Auktion i avlidne stadsfiskalen G. Aminoffs gård nr. 64 den 26.9
11. okt En summa pengar har hittats i staden och kan återfås hos Anna Larsdotter Wannes i Sundby
11. okt En sjal har hittats och kan återfås hos Rosa Forsbacka
12. okt Syn av stadens gator och vägar hålls den 23.10
30. okt Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 19.11
09. nov Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma Rådhuset den 16.12
21. nov Uppbörd av tingsgästningskappar (?) verkställs 
??. dec Färskt smör uppköpes på lördagar i Våghuset och under veckan hos vaktmästare J. G. Birk

1897 10. jan Genom auktion den 20.1 säljs egendom tillhörig Wilhelm Forslunds arvingar
05. feb Fröken Emilia Löfgrens arvingar tillhörig egendom säljs på auktion på gård nr. 34 den 17.2
05. feb Avlidne sjömannen Karl Axelssons arvingar tillhörig egendom säljs på auktion på gård nr. 34 den 17.2 (på samma lapp som ovan)
20. feb Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 8.3
24. feb Uppbörd av kommunala utskylder för året verkställs. Datum ges för byarna
20. mar Sparbankens principaler och direktörer sammanträder i bankens lokal den 31.3
10. apr Hugade spekulanter underrättas om att Järnvägsstyrelsen köper furustockar
15. apr Genom auktion i Rådhuset den 29.4 säljs ett belopp osäkra fordringar tillhörig handlaren Peter Blomquists konkursbo. Samtidigt säljs ett parti gamla handlingar för Postverkets räkning
19. apr Genom arrendeauktion inför Drätselkammaren den 29.4 överlåts besittningsrätten till flera av stadens ägor
28. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
14. maj Auktion i seminarielektorn F. V. Tillbergs gård nr. 95 den 5.6
21. jun Genom auktion i Löfholmska gården nr. 66 den 7.7 säljs egendom tillhörig tullförvaltaren A. Ståhlmans (?) konkursmassa
16. jul Genom auktion i handlaren Alfred Salins gård i Nystaden den 29.7 säljs egendom tillhörig handlaren Albert Salins konkursmassa
30. jul Auktion i sadelmakaren J. A. Sundbergs gård nr. 81 den 11.8 
18. aug Genom auktion i kaptensänkan Sofia Henrikssons gård nr. 78 den 25.8 säljs egendom tillhörig studeranden Uriel Henriksson
06. sep Brandsyn hålls den 28.9
06. sep Syn på stadens gator och vägar hålls den 7.10
25. sep De som inropat egendom på avlidne bonden Herman Cederströms auktion den 14-15 april uppmanas betala dessa till Carl Nyman
29. sep Axel Forsberg köper lingon
29. sep Genom auktion den 13-14 oktober säljs egendom tillhörig handlaren Albert Salins konkursmassa
11. okt Ny syn av stadens vägar och gator kommer att hållas den 22.10
12. okt Genom auktion den 24.11 säljs gård och tomt nr. 33 tillhörig arvingarna efter avlidne sjömansänkan Helena Jakobsson
17. nov Vid avlidne sjömansänkan Helena Jakobssons auktion (se 12 okt) säljs även ett parti yllegarn från Hyvinge fabrik
20. nov Detta års tingshushyreskappar och skjutsrättarkappar uppbärs
22. nov Deltagarna i Brandstodsbolaget kallas till sammanträde den 6.12
22. nov Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 16.12
26. nov Sparbankens principaler och direktörer sammanträder i bankens lokal den 11.12

1898 02. jan Sparbankens principaler sammanträder i Rådhuset den 3.1
09. jan Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste höstting
05. mar Apotekare Ivar Strandell utbjuder arbetet att uppföra en paviljong på en av Brunnsholmarna
24. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 29.3
07. apr Sparbankens principaler  sammanträder i bankens lokal den 19.4
24. apr Hälsovårdsnämnden ger anvisningar angående en våg av scharlakansfeber
27. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
09. maj Brandsyn hålls den 2.6
09. maj Syn av stadens gator och vägar hålls den 3.6
11. maj Kronolänsmannen i Nkby distrikt ??? Oskar Söderström är på sjukledigt och landskanslisten Frans Oskar Sundberg tar över under tiden
20. maj Allmän mönstring med allmänna brandkåren och brandkommandot anställes den 27.5
01. jun Genom auktion den 14.6 säljs egendom tillhörig arbetskarlen Gustaf Sjöblom
02. jul Stadsfiskalen Fritz Olsson sköter länsmanstjänsten som tf. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
06. jul Senatsextrakopisten E. F. Forsström håller kronofogdetjänsten under två månaders tid
11. jul Stadens röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i Rådhuset den 30.7
15. jul Sparbankens principaler  sammanträder i bankens lokal den 30.7
16. jul Syn på kyrkoherdens boställe sker den 8.8 och på kapellansbostället den 11.8
04. aug En sjal har hittats och kan återfås hos polisen J. G. Birck
18. aug Genom auktion i Rådhuset den 31.8 säljs diverse osäkra fordringar tillhörig handlarna Isak Svedlins och Albert Salins konkursmassor
02. sep Genom auktion den 14.9 säljs sadelmakaren J. A. Sundbergs gård och tomt nr. 81
25. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
10. nov Årets tingshushyreskappar och skjutsrättarkappar från Nkby och Munsala socknar samt Jeppo kapell uppbärs
21. nov Fartygsredare, fartygsbefälhavare och sjömän kallas till val för sjömanshusdirektionen den 12.12

1899 27. jan Genom auktion hos färgaren August Norrlund den 14.2 säljs norra delen av den bebyggda tomten nr. 48
13. feb Stadens röstberättigade medlemmar kallas till Rådhuset den 6.3 för att välja en stadsläkare
15. feb Auktion på Juthbacka den 14.3
18. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 27.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
27. mar Alla som har skulder till Carl Nylund bör betala dessa
14. apr Auktion i skomakaren Johan Källströms gård nr. 3 den 27.4
20. apr Genom auktion i Rådhuset den 26.4 säljs en större boksamling
21. apr Genom auktion den 1.5 säljs f.d. Sjömannen Jakob Nyholms stuga och potatisland i Nystaden
28. apr Genom auktion i gård nr. 18 den 19-20 maj säljs egendom tillhörig handlaren Henrik Eklunds konkursmassa
28. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
04. maj Genom auktion i gård nr. 76 den 12.5 säljs lösegendom tillhörig avlidne stadsmätaren Johan Sundqvists arvingar (finns två kungörelser om detta)
08. maj Brandsyn hålls den 26.5
08. maj Syn av stadens gator och vägar förrättas den 30.5
11. maj Stadens röstberättigade medlemmar kallas till Rådhuset den 29.5
13. maj Kronofogden i Lappo härad, C. W. Ramberg, går på sjukledigt och landskontoristen ?. R. Jernström tar över under tiden
19. maj Genom auktion i gård nr. 11 den 31.5 säljs lösegendom tillhörig sjömansänkan Josefina Flén
02. jun Genom auktion i avlidne sjökapten Gustaf Lundqvists gård nr. 45 den 17.6 säljs egendom tillhörig Augusta Forsman
16. jun Mönstring med stadens sprutor och brandredskap anställes den 21.6
21. jun Genom auktion i gård nr. 43 den 5.7 säljs egendom tillhörig f.d handlaren Johan Häggbloms konkursmassa
25. jun En ko har tillvaratagits och kan återfås hos stadspolisen Birck
01. jul Genom entreprenadauktion inför drätselkammaren i Rådhuset den 14.7 utbjuds arrenderätten till Karlgrönforsområdet på 9 år
02. jul Smeden Matti Mäkelä från Kortisjärvi säljer rör i staden den 7.7
08. jul Lägre finska folkskolan begynner. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
21. jul Auktion hos kronolotsen Daniel Björklund den 15.8
25. jul Råg säljs på auktion på olika orter. Datum ges
29. jul Kyrkostämma hålles med Nkby landsförsamlings och Jeppo kapellförsamlings röstberättigade medlemmar
14. aug Stadens alla röstberättigade medlemmar kallas till Rådhuset den 16.10 för att välja en lantdagsfullmäktig
31. aug Genom auktion i gård nr. 18 den 9.9 säljs egendom tillhörig avlidne handlaren Henrik Eklunds konkursmassa
01. sep Lista på värnpliktiga från staden som ska inträda i aktiv tjänst den 1.11
06. sep Genom auktion i gård nr. 19 den 15-16 september säljs egendom tillhörig rådmannen Carl Nylunds konkursmassa
08. sep Genom auktion i gård nr. 96 den 22-23 september säljs egendom tillhörig avlidne kronofogden C. W. Rambergs konkursmassa
08. sep Auktion i avlidne skomakaren Wilhelm Kloströms (?) gård nr. 129 den 20.9
22. sep Genom auktion i Brandkårshuset den 7.10 säljs egendom tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
28. sep Mönstring med allmänna brandkårens befäl och manskap anställes den 4.10
30. sep Häradshövding J. F. Barck informerar allmänheten om skyldigheterna vid hemmansinköp
30. sep Ny auktion anställs den 11.10 angående avlidne skomakaren Wilhelm Klaströms (?) gård nr. 129 i Nystaden (se 8. sep)
01. okt Två hästar har tillvaratagits och kan återfås hos stadspolisen J. G. Birck
03. okt Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
20. okt Auktion i avlidne kronofogden C. W. Rambergs gård nr. 96 den 7.11
21. okt Sparbankens principaler  sammanträder i bankens lokal den 4.11
27. okt Genom auktion i gård nr. 94 den 14.11 säljs egendom tillhörig timmerman Jakob Hemming
29. okt Borättsnämndens (?) medlemmar sammanträder hos lektor Gustaf Hedström
18. nov Årets tingshushyreskappar uppbärs
27. nov Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
16. dec Sparbankens principaler och insättare sammanträder i bankens lokal den 30.12

1900 jan. Vägsyn i Nkby länsmansdistrikt. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
02. feb Stadskommunens medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 26.2
01. mar Genom auktion i David Ylänens gård nr. 21 den 14.3 säljs egendom tillhörig timmermannen Johan Sjöström
03. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 12.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
06. apr Genom auktion den 20-21 april säljs ett handelsvarulager tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
10. apr Genom auktion i gård nr. 59 den 24-25 april säljs egendom tillhörig avlidne skräddaren A. W. Ahlstedts sterbhus
18. apr Genom auktion i gård nr. 48 den 3.5 säljs egendom tillhörig avlidne änkefru Hilma Blombergs arvingar
22. apr Anders (?) Olin kommer i vår att flotta stock längs ån, från Härmä och Jeppo till Nkby gamla hamn
23. apr Syn av stadens vägar förrättas den 10.5
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23. apr Brandsyn hålls den 31.5
26. apr Genom auktion den 11-12 maj säljs ett handelsvarulager tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
05. maj Vid Carl Nylunds auktion (se 26 apr) säljs även två mindre åkerlindor samt en del av Renmalsbacka (?) åkerlinda
09. maj Personer som önskar söka brandmästartjänsten bör ansöka den skriftligen hos Magistraten
17. maj Genom auktion i gård nr. 19 den 26.5 säljs egendom tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
19. maj Genom auktion i Rådhuset den 1.6 säljs ett större lager med stickade yllevaror
25. maj Auktion vid avlidne kronofogden C. W. Rambergs konkursmassas villa vid Andra Sjön den 6.6
26. maj Vaccinering av stadens barn verkställs den 6.6 hos vaccinatrisen fru Johanna Sandell
02. jun Mönstring med allmänna brandkåren och brandkommandot i staden anställs den 7.6 
17. jun En hund har sprungit bort. Upphittare kan lämna den till apoteket
29. jun Genom auktion den 14.7 säljs rådman Carl Nylunds konkursmassas återstående varulager (finns två kungörelser om detta). Samtidigt säljs också åtskilliga ägolotter
05. jul Genom auktion i Saarila invid Juthbacka kvarn den 11.7 säljs diverse egendom. Samtidigt säljs bergningsrätten till vissa lindor och ängar
05. aug K. Söderholm säljer Pargaskalk vid ångbåtsbryggan den 6-7 augusti
11. aug Stadsfiskalen Fritz Olson kommer att handha kronolänsmanstjänsten under en tid
18. aug Auktion i avlidne styrmannen Johan Sarlins arvingars gård nr. 75 den 29.8
03. sep Sammanträde i Rådhuset den 25.9 ang expropriationsvärdering av det område som använts för Nkby-Kovjoki järnväg
10. sep Brandsyn hålls den 26.9 och vägsyn hålls den 3.10
12. sep Årsavgiften till Finska Brandstodsbolaget uppbärs hos handlaren S. A. Liljeqvist den 8.10
14. sep Auktion i Rådhusgården den 2.10
14. sep Genom auktion i gård nr. 19 den 27.9 säljs egendom tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
25. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga år 1901
05. okt Genom auktion i Tullkammaren den 27.10 säljs stockar, bärgade av bl.a Karl Nyman från Kantlax
12. okt Genom auktion i gård nr. 19 den 27.10 säljs rådman Carl Nylunds konkursmassas återstående varulager
04. nov Genom auktion i Prästgården den 17.11 säljs egendom tillhörig Johan Nordlund
04. nov Uppbörd av tingshushyreskappar och skjutsrättarkappar verkställs i häradshövding Barcks gård
16. nov Genom auktion i gård nr. 19 den 24.11 säljs varor tillhörig rådman Carl Nylunds konkursmassa
16. nov Genom auktion i Rådhuset den 8.12 säljs produkter från Jepopo yllevarufabrik
16. nov Auktion i skomakaren J. ??. Forsbergs gård i Nystaden den 28.11 
16. nov Genom auktion den 23.11 säljs egendom tillhörig avlidne fabrikör A. J. Thulins sterbhus
17. nov Sparbankens principaler  sammanträder i bankens lokal den 31.11
24. nov Deltagarna i städernas allmänna brandstodsbolag kallas till Magistratens sammanträde den 17.12
24. nov Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 17.12
29. nov Budgetförslaget för nästa år finns bordlagt i Rådhuset
09. dec Direktör Schalin håller ett föredrag om minnesmärken 
21. dec Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste höstting

1901 02. jan Genom auktion den 16.1 säljs gård och tomt nr. 129 i Nystaden, tillhörig skomakaren Th. Forsbergs konkursmassa
10. jan Auktion i apotekaren Ivar Strandells gård nr. 62 den 23-24 januari
10. jan Genom auktion på kyrkoplanen den 22.1 utbjuds arbetet att tillverka och leverera stenstolpar
17. jan Allmänheten meddelas att Sparbankens styrelse sammanträder i bankens lokal första lördagen varje månad
06. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 19.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
23. mar Genom auktion i Rådhuset den 2.4 säljs ett större lager med kläder
28. mar Genom auktion vid järnvägsstationen den 13.4 säljs arbetsredskap
28. mar Genom auktion i gård nr. 68 den 17.4 sälja lösegendom tillhörig styrman John Sarlin
28. mar Auktion i avlidne jungfru Sundbergs gård nr. 69 den 24.4
11. apr Genom auktion i stadsfiskalen F. Olsons gård säljs egendom tillhörig lantmätaren Matts Nordmans konkursmassa
11. apr Auktion på gård nr. 43 den 1-2 maj
13. apr Karta Sigillata-kartor finns till salu i bokhandeln
25. apr Genom auktion i tullvaktmästaren Wilhelm Jakobssons gård säljs lösegendom tillhörig änkefru Lovisa Finnberg
29. apr Brandsyn hålls den 23.5. Syn av stadens vägar hålls den 15.5
09. maj Genom auktion i gård nr. 33 den 18.5 säljs egendom tillhörig änkefru Rosina Axelsson
01. jun Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste vinterting
29. jun Vaccinering av stadens barn verkställs hos vaccinatrisen fru Sandell
18. jul Genom auktion i sjökapten A. J. Dyhrs arvingars gård nr. 44 den 31.7 säljs lösegendom tillhörig provisorn Julius Sandströms konkursmassa
04. sep Genom auktion i handlaren Wilhelm Fagerholms gård nr. 12 den 12.9 säljs egendom tillhörig Anna Hällström
09. sep Brandsyn hålls den 25.9. Syn av stadens vägar och gator förrättas den 4.10
12. sep Genom auktion i gård nr. 22 den 21.9 säljs egendom tillhörig avlidna fröken Emilia Bergs arvingar
19. sep Genom auktion i gård nr. 94 den 16.10 säljs egendom tillhörig avlidne sjökaptenen Josef Grönquists arvingar
22. sep Finska folkskolan börjar åter sin verksamhet den 23.9 (kungörelsen är på finska)
29. sep Årsavgiften till Finska Brandstodsbolaget uppbärs hos handlaren S. A. Liljeqvist den 22.10
19. okt Tingshushyreskappar och skjutsrättarkappar för året uppbärs i häradshövding Barcks gård
24. okt Genom auktion i Elisabeth Granlunds gård nr. 98 den 31.10 säljs egendom tillhörig de avlidna sjömansdöttrarna Johanna och Karolina Rank
24. okt Exekutiv auktion i Rådhuset den 2.11
31. okt Genom auktion i gård nr. 18 den 12.11 säljs, på fordran av kommersrådet Axel Shauman och Finlands Banks kontor, egendom tillhörig handlaren A. M. Gyllenberg 
07. nov Genom auktion ”å stället” den 15.11 säljs egendom tillhörig sjömansänkan Sofia Brännholm
28. nov Bokauktion hålls i Rådhuset den 4.12

1902 05. jan Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste höstting
09. jan Auktion i handlaren M. Gyllenbergs gård nr. 18 den 21.1
13. jan Fartygsbefälhavare och sjömän kallas till Rådhuset den 10.2 för att välja ledamöter och suppleanter till sjömanshusdirektionen
19. jan Alla de som ännu inte löst ut sina protokoll från senaste höstting bör göra så
27. feb Genom auktion i Löfholmska gården nr. 66 den 19-20 mars säljs egendom tillhörig änkefru Maria Lundquists konkursmassa
27. feb Genom auktion i gård nr. 95 den 25.3 säljs egendom tillhörig avlidne borgmästaren Werner Strömmers konkursmassa
06. feb Genom auktion i gård nr. 50 den 19.2 säljs egendom tillhörig avlidne rådmannen E. A. Waselius arvingar
06. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 17.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
06. mar Vid auktionen i Löfholmska gården (se 27 feb) säljs även diverse värdepapper
03. apr Genom auktion å stället den 14.4 säljs gård och tomt nr. 18 som tillhör handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
10. apr Genom auktion i Löfholmska gården nr. 66 den 29.4 säljs egendom tillhörig fröken Jenny Nylund
10. apr Genom auktion i Gyllenbergska gården nr. 18 den 24-25 april säljs egendom tillhörig avlidna änkefru Louisa Gyllenbergs arvingar
07. maj Genom auktion den 21.5 säljs avlidna väktaränkan Anna Lingonblads kvarlåtenskap
07. maj Genom auktion i avlidne sjökaptenen Josef Grönquists arvingars gård nr. 94 den 5.6 säljs några nämnda åkerlindor tillhörig änkefru Maria Lundqvists konkursmassa
07. maj Genom auktion i Löfholmska gården den 23.5 säljs diverse maskinstickade yllefabrikat från Åbo
14. maj Genom auktion i gård nr. 18 den 30-31 maj säljs ett handelsvarulager tillhörig handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
15. maj Genom auktion den 24.5 säljs egendom tillhörig telegrafvaktmästaren Berndt Svanström
22. maj Auktion i avlidna änkefru Therese Amikoffs arvingars gård nr. 64 den 17.6
22. maj Genom auktion i avlidna änkefru Sofia Henrikssons gård nr. 18 den 6.6 säljs egendom tillhörig fröknarna Wenman (?) och Henriksson
01. jun Folk bör lösa ut sina protokoll från senaste vinterting i Nkby och Munsala socknars tingslag
12. jun Genom auktion i gård nr. 18 den 27-28 juni säljs handelsvaror tillhörig handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
19. jun Genom auktion i kronolänsman E. O. Söderströms gård nr. 43 den 2.7 säljs egendom tillhörig handlaren Johan Häggbloms och hans avlidna dotter Huldas konkursmassa
03. jul Genom auktion i gård nr. 1 den 16.7 säljs egendom tillhörig bagaren Anders Markens konkursmassa
17. jul Genom auktion i gård nr. 19 den 31.7 säljs egendom tillhörig skräddaren Mikko Leppänen
07. aug Auktion i bagaren Anders Markens gård nr. 1 den 19.8
21. aug Genom auktion i gård nr. 18 den 5-6 september säljs handelsvaror tillhöriga handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
27. aug Genom auktion i revisorn Simon Mynttis gård nr. 35 den 3.9 säljs lösegendom tillhörig avlidne häradsskrivaren R. Poléns arvingar
28. aug Genom auktion den 16.9 säljs gård och tomt nr. 1, tillhörig bagaren Anders Markens konkursmassa
21. sep Årsavgiften till Finska Brandstodsbolaget uppbärs hos handlaren S. A. Liljeqvist den 10.10
23. okt Genom auktion i gård nr. 18 (f.d. Gyllenbergska gården) den 8.11 säljs egendom tillhörig handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
28. okt Genom auktion i gård nr. 48 den 5.11 säljs egendom tillhörig färgaren August Norrlund
28. okt Genom auktion i fröken Josefine Bergs gård nr. 46 den 15.11 säljs lösegendom tillhörig fröken Lina Tengström
08. nov Uppbörd av tingshushyreskappar verkställs
27. nov Genom auktion i gård nr. 77 den 10.12 säljs egendom tillhörig avlidne postmästaren Oskar Järnefelts konkursmassa
03. dec Genom auktion i vaktmästaren J. F. Grénmans gård nr. 95 den 13.12 säljs produkter från Jeppo Ullspinneri
04. dec Vid auktionen hos vaktmästare Grénman (se 3 dec) kommer även att säljas en krukmakarverkstad tillhörig avlidne Herman Löfgrén
11. dec Vederbörande sakägare bör lösa ut sina protokollutdrag från senaste höstting

1903 25. jun Genom auktion i kronolänsman R. O. Söderströms gård nr. 43 den 4.7 säljs handelsvaror tillhöriga handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
04. jul Genom auktion vid järnvägsstationen den 11.7 säljs bergningsrätten till olika platser
augusti Förordning av domare till Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släkrforskare
november Stor tygauktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
november Auktion av kronofisket kring Torsö holme. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
november Protokoll från Nkby kommunalstämma. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1904 20. jul Auktion vid Aktiebanken. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. okt Stor tygauktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
15. okt Beslut om att gemensamt med Munsala och Jeppo bygga sinnessjukhus (?). Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1905 14. jan Protokollen från senaste höstting delas ut den 28.1
26. jan Genom auktion på Nkby tullkammare den 11.2 säljs plankor och bräder som olika personer från olika byar (namnges) har bärgat från olika stränder
13. feb Vinterting i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapellförsamlings tingslag förrättas i Rådhuset
16. feb Genom auktion i änkan Wilhelmina Hannulas gård nr. 21 den 24.2 säljs egendom tillhörig avlidna änkefru Maria Lax
23. feb Genom auktion den 10.3 säljs gård och tomt nr. 34 tillhöriga agenten Alexander Sandell och hans fru Johanna
02. mar Genom auktion i kantor J. W. Nesslers gård nr. 18 den 11.3 säljs diverse kläder och tyger
16. mar Genom auktion vid ångbåtsbryggan den 31.3 säljs ett parti kalk
17. mar Genom auktion i kantor J. W. Nesslers gård nr. 18 den 1.4 säljs diverse maskinstickade yllefabrikat från Åbo
18. mar Genom auktion i änkan Wilhelmina Hannulas gård nr. 21 den 29.3 säljs lösegendom tillhörig avlidna änkefru Johanna Blankström 
29. mar Restuppbörd av årets resterande kronoutskylder från Munsala, Jeppo och Nkby socknar verkställs på Kuddnäs den 20.4
05. apr Genom auktion i kantor J. W. Nesslers gård nr. 18 den 12.4 säljs diverse maskinstickade yllefabrikat från Åbo
10. maj Auktion på säd. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
15. jun Auktion i avlidne fabrikören K. J. Thulins arvingars gård nr. 38 den 1.7
25. jun Brandsyn förrättas den 26.6
09. jul Expeditioner från innevarande års lagtima vinterting i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapellförsamlings tingslag utdelas den 22.7 i gård nr. 45
20. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
21. sep Genom auktion den 4.10 säljs egendom tillhörig avlidne tullvaktmästaren G. A. Eklunds arvingar
21. okt Genom auktion i J. H. Holstius gård nr. 43 den 11.11 säls handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassas återstående varulager
13. nov Val av lantdagsman inför lantdag i Helsingfors hålls på tingsstället i staden den 9.12
23. nov Genom auktion i J. H. Holstius gård nr. 43 den 9.12 säljs ännu oförsålda varor tillhöriga handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
26. nov Det tidigare utlysta lantdagsmannavalet (se 13 nov) kommer att hållas den 13.12
02. dec Genom auktion i handlaren S. A. Liljequists gård nr. 39 den 11.12 säljs maskinstickade yllefabrikat från Åbo

1906 20. jan Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas den 3.2 i gård nr. 45
08. mar Genom auktion i J. H. Holstius gård nr. 43 den 22.3 säljs egendom och osäkra fordringar tillhöriga handlaren A. M. Gyllenbergs konkursmassa
09. mar Protokollen från senaste vinterting delas ut i gård nr. 45 den 19.3
17. mar Sjömanshusdirektionen sammanträder hos Carl Nylund den 19.3. Personer som vill få understöd bör infinna sig
17. mar Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
19. apr Räfsö ångsågsbolag, via deras förman K. Katainen, transporterar stock längs med älven
23. apr Syn av stadens vägar förrättas den 22.5
23. apr Brandsyn förrättas den 23.5
07. maj Staden har tre lediga poliskonstapelstjänster. Sökande bör lämna sina ansökningar till Magistraten
21. jun Auktion i Värnamo lägenhet. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
23. jun Kommunalstämma från Nkby, Jeppo och Munsala att besluta om vattenöversvämningen av Kilismossavägen. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. sep Lagtima vintertinget. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
18. nov Sparbankens principaler  sammanträder i bankens lokal den 24.11

1907 20. mar Genom auktion å stället den 4.4 säljs egendom tillhörig avlidne sjökaptenen Gustaf Nymans sterbhus
22. mar Stadens kronoutskylder för senaste år uppbärs i Rådhuset den 12.4
18. apr Några soldater, som namnges, har beordrats att utföra hydrofrafiska sommararbeten vid Finlands kuster
22. apr Resterande kronoutskylder från Nkby stads- och landsförsamling, Munsala socken och Jeppo kapell uppbärs i Rådhuset den 8.5
24. apr Genom auktion i f.d. Grenmanska gården nr. 95 den 2.5 säljs lösegendom tillhörig tullförvaltaren ???? Castrén
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15. maj Genom auktion i gård nr. 66 den 25.5 säljs lösegendom tillhörig häradsskrivaren Emil Huldén
18. maj Genom auktion i häradshövding J. F. Barcks f.d gård den 28.5 säljs egendom tillhörig kronofogden Karl Ottelin
23. maj Auktion i handlaren Gustaf Liljeqvists gård nr. 19 den 31.5 - 1.6
29. maj Auktion i Nykarleby Aktiebanks gård nr. 42 den 4.6
01. jun Auktion i gård nr. 19 den 5.6
07. jun Protokollen från senaste vinterting delas ut i gård nr. 45 den 22.6
10. aug Råg och korn för utsäde utlånas från församlingens lånemagasin den 19.8
24. aug Bonden Jakob Hermansson har förordnats till poliskonstapel i Nkby med Kovjoki som stationsort. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
09. sep Lagtima hösttinget i Nkby och Munsala socknars samt Jeppo kapellförsamlings tingslag förrättas i Rådhuset den 4.11
18. sep Höstsyn av samtliga vägar i Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
19. sep Auktion i gård nr. 58 den 28.9
20. apr Genom auktion i änkefru Hanna Sarlins gård nr. 61 den 14.11 säljs lösegendom tillhörig avlidne doktorn Wilhelm Backmanssons arvingar
23. okt Genom auktion i poliskonstapeln Axel Backlunds gård nr. 37 den 30.10 säljs maskinstickade yllevaror från Åbo
31. okt Genom auktion i Löfholmska gården nr. 66 den 16.11 säljs lösegendom tillhörig avlidne patronen Otto Henrik v. Essens sterbhus 
07. nov Genom auktion i Jakob Smeds gård nr. 33 den 23.11 säljs diverse klädestyger o.dyl.
02. dec Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i Rådhuset den 20.12
09. dec Redare, befälhavare och sjömän inskrivna i Sjömanshuset kallas till Magistratens sammanträde den 30.12
09. dec I staden bosatta delägare i Stadens Allmänna Brandstodsbolag kallas till Magistraten den 30.12

1908 17. jan Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas den 1.2 i gård nr. 45
27. feb Auktion i fru Mina Sundgrens gård nr. 94 på Källbacken den 18.3 
08. apr Auktion i timmermanshustrun Lovisa Nyholms gård nr. 55 den 15.4
19. apr Sparbankens principaler kallas till sammanträde i Rådhuset den 25.4
05. jul Kapten F. L. Reinius, agenten för Finska Allmänna Brandstodsbolaget, kan träffas hos förman O. Häggblom den 6.7
21. sep Magistraten tillåter ingen torghandel pga en pågående kolerafarsot
30. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
21. okt Hösttinget. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1909 16. jan Protokollen från senaste höstting delas ut i gård nr. 45 den 29.1
27. mar Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
02. jun Genom auktion i landskontoret i Vasa och inför kronolänsmannen i Nkby distrikt den 29.6 utarrenderas fiskerätten omkring Thorsö holme
28. jun Poliskonstapel Johan Fors kommer att vara utmätningsbiträde under sex månaders tid
29. jun Auktion på fiskerätten kring Thorsö holme. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
29. jul Genom auktion i landskontoret i Vasa och inför kronolänsmannen i Nkby distrikt den 10.8 utarrenderas fiskerätten omkring Thorsö holme
11. sep Auktion av kronofisket kring Torsö holme. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
27. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
22. okt S. R. Jernström meddelar att han utnämnts till häradsskrivare
07. dec Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1910 23. jan Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas den 31.1 i gård nr. 45
18. feb Poliskonstapel Johan Fors kommer att vara utmätningsbiträde under detta år
05. mar Befullmäktige för Nkby, Munsala och Jeppo vägbyggnadslag antog anbud för byggande av Silvast betongbro. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
18. apr Syn av stadens gator och vägar förrättas den 3.5
27. maj Scharkansfeber härjar i staden och landsbygden och allmänheten uppmanas att anmäla alla misstänkta fall till läkare
17. jun Protokollen från senaste vinterting delas ut i stadshotellet den 2.7
22. aug Auktion. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
08. sep Årets premier till Finska Brandstodsbolaget uppbärs i Rådhuset den 24.9. Datum och plateser ges också för övriga orter
23. sep Lagtima vintertinget. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
03. okt Oinbetalda premier till Brandstodsbolaget uppbärs i apoteket den 16.10

1911 01. jan Mantalsskrivning i Lappo härad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
12. jan Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas i gästgiveriet den 28.1
21. jan Sparbanken meddelar om öppettider på lördagar
20. apr Resterande kronoutskylder från Nkby stad och landsförsamling uppbärs i Rådhuset den 3.5
27. maj Häradsrättens protokoll från senaste vårting delas ut i gästgiveriet den 10.6
15. jun Stadsfiskalen A. M. Gyllenberg kommer att sköta om kronolänsmanstjänsten under en tid
06. aug Årets premier till Finska Brandstodsbolaget uppbärs den 31.8
25. aug Premierna för år 1910 till Finska Brandstodsbolaget uppbärs i Rådhuset den 2.9
30. aug Ett sammanträde ang ett egoskifte för Nygård hemman nr. 12 och Drakabacka hemman nr. 1 hålles den 28.9
17. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
23. nov Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas i stadshotellet den 9.12

1912 07. jan Mantalsskrivning i Lappo härad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
27. mar Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
02. apr E. Saxén meddelar att ägarna till skogar som brunnit vid järnvägslinjen den 23.6.1911 får själva disponera över skogarna
04. apr Om att skifta vägar inom Nkby, Munsala och Jeppo. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
17. apr Terminen till förrättande av lagtima höstting i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
17. maj Häradsrättens protokoll från senaste höstting utdelas i stadshotellet den 28.5
08. aug Kronolänsman Bruno Wikman kommer att sköta om häradsskrivartjänsten under en tid
04. sep Protokoll från gemensam kommunstämma. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
27. sep Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
05. okt Nkby kronolänsmansdistrikt synar vägar. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
31. okt Hösttinget i Nkby socknars lagtima tingslag den 4.11 kommer att hållas i stadshotellet
23. nov Folk beordras att skaffa undan grushögar som lagts på landvägarna

1913 10. jan Protokollen från senaste höstting delas ut i stadshotellet den 25.1
12. jan Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
24. feb Kronolänsman Victor Hulden kommer att handha kronofogdetjänsten under en tid
28. feb Stadsfiskal Alfred Mikael Gyllenberg kommer att handha kronolänsmanstjänsten under en tid
28. mar Landskanslisten Volter Bremer kommer att handha kronolänsmanstjänsten under en tid
05. apr Resterande kronoutskylder från Nkby landskommun uppbärs den 14.4 hos länsman Wolter Bremer
26. apr Vägsyn inom Nkby distrikt verkställs. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
28. maj Volter Bremer utsedd till länsman. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
27. jun Rådman Carl Nylund har givit 13 mk till stadsförsamlingens kyrkokassa
28. jun Eric Olof Söderström har utnämnts till kronolänsman i Nkby kronolänsmansdistrikt
15. jul En poliskonstapelstjänst är ledig i staden och säkande kan lämna in sina ansökningar till polisinrättningen
22. jul Ossi V. Hjelt kommer att handha kronofogdetjänsten medan den ordinarie är på tjänsteledighet
26. sep Höstsyn på allmänna vägar i Nkby kronolänsmansdistrikt förrättas. Datum och ställen ges
06. okt Lagtima vinterting i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
12. okt Årets kronoräntespannmål från staden uppbörs i kronoboden den 20.11
27. dec Bonden Vilhelm Lindström kommer att handha poliskonstapelsbefattningen en tid

1914 18. jan Mantalsskrivning i Lappo härad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
27. maj Auktion hos rådman C. F. Öhrling den 3.6
02. jul Information angående belöning för upphittande av minor tillhörande Marinväsendet
21. sep Brandsyn förrättas den 6.10
24. sep Årets kronoräntespannmål uppbörs i kronoboden. Datum ges för orterna
17. okt Meddelas att handelsflottans fartyg är förbjudna att åka in i och ut ur Finska viken och Rigabukten pga att minor lagts ut där

1915 15. jan Restuppbörd av förra årets tingshushyreskappar från Nkby, Munsala och Jeppo kommuner förrättas i Nkby den 1.2
24. feb Gemensam kommunalstämma för Jeppo, Munsala och Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. mar Restuppbörd av förra årets kronoutskylder förrättas den 6.4 
23. mar Bonden Matts Finskas kommer att handha poliskonstapelsbefattningen en tid medan ordinarie, Johan Forss, är på tjänsteledighet
27. mar Poliskonstapel August Johansson kommer att vara utmätningbiträde under detta år
22. apr Stadsfiskalen A. M. Gyllenberg kommer att handha kronolänsmanstjänsten i Nkby distrikt under en tid
19. maj Allmänheten uppmanas sköta om sin renlighet pga att epidemiska sjukdomar hotar landsdelen
22. maj Protokollen från senaste vinterting delas ut den 7.6
03. jun Auktion på poliskammargården den 23.6
08. dec Upprop för grundandet av en svenskspråkig kristlig folkhögsskola
11. dec Hovrättsauskultanten Helge Olai (Olavi?) Hedman kommer att sköta om kronolänsmanstjänsten i Nkby distrikt

1916 02. jan Protokollen från senaste höstting delas ut från och med den 4.1
19. feb Kronoutskylderna från staden för förra året uppbärs i Rådhuset den 7.3
25. feb Hovrättsauskultanten Eetu Lindqvist kommer att sköta om kronolänsmanstjänsten tills vidare
29. feb Gemensam kommunalstämma för Jeppo, Munsala, Nkby stad och Nkby landskommun. Väg och brobygge. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
20. apr Poliskonstapel August Johansson kommer att vara utmätningbiträde under detta år
18. maj Vägsyn av samtliga allmänna vägar i distriktet hålls 6-7 juni
27. maj Vaccination förrättas i Nkby landskommun. Datum ges för byarna
23. okt Nkby kyrkoherdes spanmållsuppgifter för förra kyrkoåret anges
06. nov Stadens röstberättigade medlemmar kallas till allmän rådhusstämma i rådhuslokalen i handlaren K. J. Pensars gård den 4.12
06. nov Delägarna i Städernas Allmänna Brandstodsbolag kallas till sammanträde den 20.11
06. nov Speppsredare och sjömän kallas till magistraten den 20.11 för val av ledamöter etc. (på samma lapp som ovan)
11. nov Protokollen från senaste höstting delas ut den 20.11

1917 ??? Mantalsskrivning i Lappo härad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
17. mar Protokollen från senaste vinterting delas ut den 2.4 
21. mar Restuppbörd av årets kronoutskylder förrättas den 11.4
31. mar Restlängden över Nkby kyrkoherdes tillkommande uppbördsmedel från Nkby och Jeppo församlingar har lämnats in för indrivning
14. apr Lagtima höstting. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
14. maj Brandsyn förrättas den 30.5
09. jun Lista på väglotter som bedömts vara olagade
28. jul Auktion av arbetsredskap, Nykarleby järnväg. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
18. okt Torparen Heikki Järvinen har hittat virke på holmen Långön och han uppmanar eventuella ägare att höra av sig
05. nov Årets kronoräntespannmål från Nkby landskommun uppbörs i kronoboden den 7.12

1918 05. jan Lagtima vintertinget i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
13. feb Poliskommisarie Thure Nyholm kommer att sköta kronolänsmanstjänsten under tre månader
21. mar Restuppbörd av resterande kronoutskylder uppbärs den 8.4
31. mar Tackmeddelande från Mennerheim åt distriktschefen i Vasa för att han ställt manskap till förfogande för armén
20. apr Protokollen från senaste vinterting delas ut den 4.5
02. maj Vägsyn i Nkby länsmannadistrikt. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
07. maj Allmänheten uppmanas att vara på vakt mot hämndaktioner från de röda
17. maj Kommunalstämma, besluta om vakthållning
11. jun Evert Sirviö utnämnd till länsman. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
30. aug Poliskommisarie Ture (Thure?) Nyholm kommer att sköta kronolänsmanstjänsten under en månads tid
05. okt Evert Sirviö har tillträtt tjänsten som kronolänsman i Nkby m.fl socknars distrikt
05. okt Kronolänsmannen mottager. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare. Samma som ovan?
05. okt Syn av landsvägarna sker den 14-15 oktober (på samma lapp som ovan)
06. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder verkställs i Rådhuset. Datum ges för orterna
14. okt Lagtima vinterting i Nkby domsaga. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
25. okt Information angående försäkringspremier för kyrkor
29. okt Folk som fått använda utrustning som tillhör militären uppmanas anmäla om detta till deras lokala staber
12. dec Kommunalstämma, anskaffande av tingshus. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1919 22. feb Kommunala restutskylder till Nkby landskommun för år 1917 ska inbetalas till kronolänsman Evert Sirviö
08. mar Folk som äger skjutvapen uppmanas skaffa tillstånd för att ha dem
03. apr Restuppbörd av 1918 års kronoutskylder verkställs den 14.4 hos kronolänsman Evert Sirviö
19. apr Val till Svenska Finlands folkting sker 21-28 april. 
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19. apr Kimo Bruk AB med arbetsledaren Matti Mäkelä från Alavo kommer att flotta stockar längs med älven. Likaså Görgen ??? med flottingschef Kaarlo Rinne
19. apr Kommunalfullmäktige i Nkby landskommun sammanträder den 3.5
05. maj Brandsyn och syn av gatorna hålls den 27.5
15. jun Taxeringslängden över 1919 års kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd för granskning i pastorskansliet
21. jul Personer som vill åta sig fångvårdar- och fångförartjänsten bör infinna sig i häradsrätten och göra sina anbud
24. jul Personer som vill åta sig fångvårdar- och fångförartjänsten är kallade och stämda till tingslaget för att höras och göra sina anbud (på samma lapp som 21. jul)
23. aug Genom entreprenadauktion på kronolänsmanskontoret den 8.9 utbjuds upprätthållandet av skjutsanstalt i Nkby 
23. aug Skattelängden över uppdebiterad bevillingsskatt på 1917 års inkomster i staden finns framlagd för gramskning i Rådhuset
27. sep Vägsyn sker inom Nkby kronolänsmansdistrikt. Datum för ställena ges
02. okt Tiden inom vilken den tillfälliga förmögenhetsskatten angående skattedeklarationen bör avges går ut den 31.10
09. okt Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
23. okt Alla industriidkare i landet uppmanas delta i en mässa med en utställning för befordrande av inhemskt industriliv i Helsingfors den 28.6 – 4.7 1920
19. nov Protokoll fört vid gemensam kommunalstämma med Munsala, Jeppo och Nkby kommuner den 15.1
06. dec Nkby församlings kyrkostämmoröstlängd för år 1920 finns framlags för granskning i åpastorskansliet
30. dec Arvid Öling (?) meddelar att han satt ut gift för att döda rävar på flera bönders marker (dessa nämns)

03. jan Heikki Järvinen har satt ut giftkapslar på Långörnholmen för att fånga räv
1920 04. jan Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad sker. Datum och platser ges för staden och byarna

23. feb Vallängden i stadens röstningsområde för lantdagsmannaval finns lagd till granskning i Rådhuset
20. mar Två st fyraliters bleckhinkar säljs den 5.4 på kronolänsmanskontoret
03. apr Firman Wilhelm Schaumann AB kommer att flotta stockar längs älven. Flottningsledare är Sigfrid Skog i Terjärv och arbetsförman på lastplatserna är Sigfrid Hansson från Nkby
26. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
01. maj Protokollen från senaste vinterting delas ut den 8.5
04. maj Bondesonen Evert Stenbacka har förordnats att vara extra poliskonstapel i Nkby kronolänsmansdistrikt
08. maj Vägsyn sker den 25.5
15. maj Datum för vägsyner (se 8. maj)
22. jun Topograf- och utsiktstornen uppförda av ryssarna har övertagits av Lantmäteristyrelsen och får inte förstöras utan tillstånd
24. jul Taxeringslängden över 1920 års kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd för granskning i pastorskansliet
13. aug Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen försiggår i Rådhuset den 13.8
25. sep Vägsyner vidtar den 6.10
10. okt Taxeringslängden över kyrkliga utskylder i landsförsamlingen är framlagd för granskning hos kyrkokassör N. A. Fougstedt
29. okt Vederbörande bör betala in den tillfälliga förmögenhetsskatten för 1918 till kronolänsman Evert Sirviö
30. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder verkställs i Rådhuset. Datum ges för orterna
22. dec Delägarna i Brandstodsföreningen kallas till sammanträde 

1921 18. jan Deklarationsblanketter kan lämnas in i Rådhuset
18. mar Uppbörd av kronoutskylder från staden för år 1920 verkställs i Rådhuset den 30.3
08. maj Skyddskårsbataljonen ordnar fältskjutningstävling i terrängen öster om staden den 16.5 och allmänheten uppmanas att inte beträda området
04. aug Taxeringslängden över 1921 års kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd för granskning i pastorskansliet
12. aug Domkapitlet har befullmäktigat klockare-otgelnisten Anton Söderman från Iniö till klockartjänsten
14. aug Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen försiggår i Rådhuset den 26.8
11. sep Taxeringslängden över 1921 års kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd hos kyrkokassör N. A. Fougstedt
02. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen försiggår i Rådhuset den 14.10. Tider ges för byarna
29. okt Uppbörd av inkomst- och förmögenhetsskatt för 1920 uppbärs på Kuddnäs den 7-8 november
12. nov Restuppbörd av kyrkliga utskylder i stads- och landsförsamlingen verkställs i Rådhuset den 26.11
31. dec Kyrkostämmorästlängderna för år 1922 finns framlagda för granskning i pastorskansliet

1922 14. jan Restuppbörd av inkomst- och förmögenhetsskatt för 1920 förrättas hos kronolänsman Evert Sirviö den 23.1
08. apr Restuppbörd av kronoutskylder förrättas hos kronolänsman Evert Sirviö den 22.4
15. apr Affärsmannen Timo Myllykangas från Lappo kommer att flotta stockar längs älven i sommar
08. maj Gatu- och brandsyn äger rum den 30.5
20. maj Poliskonstapel Johan Björkman har förordnats vara utmätningsbiträde i Nkby kronolänsmansdistrikt
26. maj Samfundet Folkhälsan i Finland delar ut en prisbelöning till mödrar av friska barn
10. aug Uppbörd av inkomst- och förmögenhetsskatt för 1921 uppbärs på Kuddnäs olika dagar för olika orter
15. sep Taxeringslängden över 1922 års kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd för granskning hos kyrkokassör N. A. Fougstedt
08. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder i landsförsamlingen verkställs i Rådhuset. Datum ges för byarna
09. okt Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
02. dec Restuppbörd av kyrkliga utskylder i stads- och landsförsamlingen verkställs i Rådhuset den 2.12

1923 27. jan Kronolänsman Evert Sirviö i Nkby distrikt verkställer mantalsskrivning på olika orter olika datum
22. feb Taxeringslängden är framlagd för granskning i Rådhuset i 14 dagar från den 6.3 (på finska)
25. mar Nkby skyddskår utför fältskjutning den 25.3 och allmänheten uppmanas att inte röra sig i skogen
31. mar Personer som inte betalat sina kronoutskylder från år 1922 ska betala till kronolänsman Evert Sirviö
11. maj Vägsyn förrättas. Datum ges
11. maj Wilhelm Schauman AB, Oy Nykarleby Trävaru AB och Timo Myllykangas kommer att flotta stockar längs älven 
13. maj Nkby stadsfullmäktiges protokoll för 25.1, 8.3 och 5.4 uppläses i Rådhuset den 14.5
28. jun Poliskommisarie T. V. Nyholm har förordnats sköta kronolänsmanstjänsten i Nkby distrikt under en månads tid
02. jul Nkby stadsfullmäktiges protokoll för 17.5, 6.6 och 21.6 uppläses i Rådhuset den 2.7
01. aug Kronolänsman Eino Vikman har förordnats att sköta kronofogdetjänsten i Lappo härad under en månads tid
06. aug Taxeringslängden över kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd för granskning i pastorskansliet
12. aug Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen verkställs i Rådhuset den 24.8
10. sep Allmän gatu- och brandsyn förrättas den 25.9. Samtidigt förrättar Hälsovårdsnämnden syn av latriner o.dyl
02. okt Personer som söker tjänsten som fångförare och -vårdare kalls till tingslaget för att göra sina anbud
03. okt Ovannämnda sökande är kallade och stämda att infinna sig till tingslaget för att höras (samma kungörelse som 2. okt)
07. okt Uppbörd av kyrkliga utskylder verkställs i Rådhuset. Datum ges för orterna
22. dec Kyrkstämmoröstlängderna för Nkby stads- och landsförsamling är framlagda för granskning i pastorskansliet

1924 24. jan Stadens röstberättigade medlemmar kallas till rådhusstämma i Rådhuset den 15.2 för att välja tre personer för borgmästaretjänst
24. jan Stadens röstberättigade medlemmar kallas till rådhusstämma i Rådhuset den 15.2 för återbesättande av ledig rådmanstjänst
01. feb Mantalsskrivning i Lappo härad och Nkby stad sker. Datum och platser ges för staden och byarna
02. feb Vallängden i stadens röstningsområde för riksdagsmannaval finns lagd till granskning på poliskammaren
17. apr Tidtabell för höstting på orterna inom Nkby domsaga
19. apr Delägarna i Brandstodsföreningen kallas till magistratens sammanträde i Rådhuset den 22.4
03. maj Brand- och gatusyn förrättas den 27.5. Samtidigt föranstaltar Hälsovårdsnämnden vårsyn
04. jul Genom auktion i kronolänsmanskontoret den 22.7 säljs diverse beslagtagen egendom
27. jul Taxeringslängden över kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd hos kyrkokassör N. A. Fougstedt
10. aug Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen verkställs i Rådhuset den 22.8
20. aug Prästernas lön i smör och personella avgifter uppbärs vid prästgården och kaplanens bostad den 6.9
14. sep Taxeringslängden över kyrkliga utskylder i landsförsamlingen är framlagd hos kyrkokassör N. A. Fougstedt
27. sep Gatu- och brandsyn äger rum den 30.9. Samtidigt förrättar Hälsovårdsstyrelsen höstsyn
10. okt Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn
16. okt Tidtabell för vinterting på orterna inom Nkby domsaga
01. nov Genom auktion i Rådhuset den 1.12 säljs en damcykel
01. nov Genom auktion den 22.11 säljs viss beslagtagen egendom
29. nov Restuppbörd av kyrkliga utskylder i stads- och landsförsamlingen uppbärs i Rådhuset den 29.11

1925 10. jan Genom auktion i Rådhuset den 17.2 säljs till gäldande av särskilda borgenärers fordringar sjökapten Jakob Wilhelm Jakobssons gård och tomt nr. 87
14. jan Alla skatteskyldiga uppmanas lämna in deklaration över 1924 års inkomster
04. apr Värnpliktiga som efter att de överförts till reserven har flyttat till kommunen förständigas att anmäla om detta till kronolänsmannen
25. apr Syn på lands- och bygdevägar sker den 11.5
13. maj Lista på anmärkningar efter senaste vägsyn
27. maj Genom auktioner i Nkby den 8.6 och Vörå den 12.6 säljs all egendom i kronomagasinen 
08. jun Genom entreprenadauktion i Rådhuset den 29.6 utbjuds upprätthållendet av gästgiveriet och skjutshållningen i staden
27. jul Taxeringsläöngden över kyrkliga utskylder i Nkby stadsförsamling är framlagd hos kyrkokassör N. A. Fougstedt

1938 17. sep Muraren E. Hagman och kyrkoväktaren N. Nordling har undersökt kyrkans kaminer och rör

Okänt årtal Lutherska Evangelieföreningens i Finand möte i Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
En kärraxel har hittats mellan Juthas och staden. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Backstugukarlen Karl Flen från Bärs flyttar till Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Bonden Axel Gustavsson Böös flyttar till Nkby. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Extra kommunalstämma angående besvär som O. H. Von Essen gjort ang västrasidsvägen i Jeppo. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Inropen från Isak Vilhelm Blomströms auktion förfallna till betalning. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare
Tisdagen den 6 december hålls läsförhör med stadsförsamlingen i kyrkan
Söndag den 4 september hålls svensk högmässa samt finsk högmässogudstjänst med nattvardsgång. Finskt skriftestal hålls aftonen före. Kollekten tillfaller teologstuderande
Missionspredikan hålls i kyrkan den 22:a av sjömanspastor H. H. Snellman. Kollekten tillfaller sjömansmissionen
De som kan ge upplysningar om en person vid namn Wilhelm Fröjd kan lämna dem i pastorskansliet
En penningbörs har hittats i kyrkan och kan återfås i sakristian

04. aug Uppbördslängden över uttaxering av medel för kyrkliga behov i Nkby stadsförsamling finns framlagd för granskning i pastorskanskiet 
Sångerskan Ardonon (?) ger konsert i seminariet
Folkhögskolans avslutningshögtider firas. A. Wikman och J. Kurten håller tal. Nästa dag: Predikan av ?. Sandbacka, tal av pastor Nyström
Förberedande skriftskolan börjar måndagen den 7 oktober. De som vill konfirmeras bör infinna sig i kyrkan för förhör
Restuppbörd av kyrkliga utskylder försiggår i rådhuset fredagen den 29 oktober. Undertecknat: N. A. Fougstedt, kyrkokassör
J. W. Nissler (?) tar emot råg, korn och havre för förmalning alla dagar
Lista på personer som ska sammanträda hos F. K (?). Sandvall (Sundvall?) tisdagen den 21 december för att ge ett avlåtande ang ett psalmboksförslag
Boställsnämndens medlemmar sammanträder söndag den 10 september hos Gustaf Hedström
Dr. Z. Schalin håller föredrag om talande stenar eller minnesmärken i seminariets stora sal
Angående bidrag till skarpskytten Isak Wilhelm Kask för hans barns och hustrus underhåll
Angående ett protokoll som hållits vid utbjudandet av gästgiveri- och skjutshållningen i Nkby och Jeppo kommuner
En mindre summa pengar har hittats på gatan och kan återfås hos J. W. Nessler
I dag hålls finsk högmässa. Svensk högmässa och nattvardsgång hålls nästa söndag. Kollekten tillfaller församlingens fattiga. På lördag hålls skriftermål. Nästa tisdag hålls bönestund med anledning av Kejsar Alex III's namnsdag
Johansson (prästen?) reser bort i två veckor och pastorskansliet flyttas under den tiden till pastor Hellmans hem i Lill-Ollas. På samma lapp som ovan
Skoldistriktets (?) medlemmar kalls till sammanträde i kyrkans sakristia söndag den 4 advent för att besluta om folkskolans rektor (?)
Gustaf Hedström anhåller om att en guvernörsresolution ska läsas upp i kyrkan

06. mar Ett ark papper med namnskrifter tappades bort den 3 mars. Upphittaren kan lämna det till tryckeriet
Tillförordnade stads- och provincialläkaren dr. Lo (?) J. Kaltio är bortrest 1-3 oktober
Uppbörd av kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen försiggår i rådhuset den 25 augusti. Undertecknat: N. A. Fougstedt, kyrkokassör
Taxeringslängden över kyrkliga utskylder i stadsförsamlingen är framlagd i pastorskansliet i två veckor fr.o.m. 7 augusti
En häst har tillvaratagits och kan återfås hos brandvakten Kronqvist
Ett järngrimskaft för häst har hittats mellen tändsticksfabriken och allmänna vägen och kan återfås hos lotsen Jungell
Restuppbörd av kommunala utskylder verkställs i rådhuset den 31 juli
En penningbörs innehållande en mindre summa pengar förlorades mellan kyrkan och madam Hellströms gård. Börsen kan lämna den i kantor Nesslers gård
Kvarnloppor (?) för stadens kvarn erhålls hos handlaren Axel Kisor
En käpp och ett par glasögon har kvarlämnats i kyrkan och kan återfås i sakristian
En penningbörs har tappats mellan kyrkan och Sudströms handelsbod. Börsen kan lämnas till Lill-Ollas. På samma lapp som ovan
Sparbanken lånar ut pengar. Kontoret i Rådhuset håller öppet varje lördag
Bibelbetraktelse hålls i seminariets gymnastiksal av Brittiska bibelsällskapets kolportör G. (S?) Sandberg
Emil Boman uppbär den 1 oktober auktionsmedlen från bonden Johan Johansson Bäcks auktion. Uppbörden sker i sjöman Bomans gård
Personer underhållna av fattigvården utackorderas vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde i Rådhuset den 12 december
J. W. Nessler meddelar allmänheten att han har sin nya mjölkvarn i gång och att han emottar alla slags mäld
Prenumeranter på Melins bibeverb underrättas att samtliga tio häften har utkommit och kan hämtas på prästgården
Söndagsskolorna på Juthbacka och i staden börjar sina verksamheter söndagen den 15 september
Nkby seminariums båda normalskolor öppnar torsdagen den 1 september. Undertecknat: Z. Schalin, seminarii direktor
En ”mat-laukku” har tappats på vägen mellan staden och Bonäs och kan återlämnas till J. W. Nessler i staden
En psalmbok med namnet Susanna Hille i pärmen kan återfås hos J. W. Nessler
Restuppbörd av kyrkliga utskylder både i stads- och landsförsamlingen verkställs i Rådhuset den 28 november
Axel Waldemburg (?) köper barrved till Nkby benmjölsfabrik
Protokollen från senaste höstting utdelas lördagen den 27 december på kronolänsmanskontoret. Undertecknat: R. Lilja



Blad1

Sida 11

Om någon hittar en huggyxa på allmänna vägen i närheten av staden kan den lämnas till rådman Nylunds butik. Undertecknat: Gustaf Synema
Ett får har tillvaratagits och kan återfås hos sjöman Henrik Jakobsson

07. okt K. Karlsson säljer Pargaskalk vid ångbåtsbryggan i jakten Neptun.
En häst har förlorats i staden. Upplysningar kan ges till forman Oskar Häggblom
Pengar utlånas från Sparbanken
En psalmbok har hittats och kan återfås hos bonden Petter (?) Granholm eller på stadens tryckeri
Doktor K. O. Bonde, av Medicinalstyrelsen förordnad till t.f. provincialläkare i Nkby kommer att bosätta sig i Dr. Forsius gård
Fårmarknad vid stora bron den 1 november

24. jul Taxeringslängd över kyrkliga utskylder i Nkby stad för innevarande år är bordlagd till påseende i pastorskansliet till den 23 augusti
En huggyxa borttappades den 12:e på vägen i Nystaden och den kan återlämnas till Smedsbacka
Bönderna Henrik Harald, Erik Ahlnäs och Henrik Forsström bör infinna sig i sakristian för att justera och underskriva senaste kommunalstämmoprotokoll
Prenumeranter på Sändebudet från Forsby, Kyrkoby, Soklot, Ytterjeppo och Jeppo kapell kan hämta 12:e numret i sakristian. På samma lapp som ovan
Kommunalstyrelsens ordförande kommer att vara bortrest i en månad. Folk kan under tiden vända sig till vice ordföranden, kyrkoherde W. Wallin. På samma lapp som ovan
En fårskinnspäls har förlorats på vägen mellan staden och Ytterjeppo. Den kan lämnas till J. W. Nesslers tryckeri i staden
Ett sto har sprungit bort. Upplysningar kan ges till ägaren torparen Erik Petterson Dalabacka eller till handlaren Gyllenberg
En smörbytta och en träkorg har tappats bort mellan Forsby och Jeppo. De kan lämnas till fru Eklund i staden
En mindre summa pengar har hittats och kan återfås hos bonden Johan Johansson Bäck
Nkby, Munsala och Jeppo kommuner samt Nkby stad kallas till gemensam extra kommunalstämma i kommunalhuset söndagen den 16 september
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