Tvänne elgar
anträffades á en äng senaste onsdag morgon nära till Åiwu by. Elgarna togo till flykten in åt
skogen då en person närmade sig för att taga dem i betraktande. Dagen förut obserwerades
twå elgar troligen samma par mellan Lerbacka och Storbacka i Nederwetil(Öb 02.07.1901)

Hemmansägare
från Linnusperä, Kaustar och Honga byar i Gamlakarleby socken samt Viik, Simonsbacka,
Ahlskog, Slotte, Pelo och Tast hemman i Nedervetil, som ega lågländta ängar invid
Gamlakarleby älf öfverom Lahnakoski hvilka lida af översvämningar, kallas till sammanträde
á Sandbacka hemman, söndagen den 17 augusti kl. 6 e.m.för att öfverlägga och besluta om att
få tillstånd att uppränsning af ofvannämnda fors.
Hemmansägare å Slotte och Pelo hemman i Nedervetil
(Öb 12.08.1902)

Dödsfall
Efter en längre tids sjukdom afled i går i sitt hem i Nedervetil häradsdomaren C. J. Slotte i en
ålder av 76 år.
Carl Johan Slotte föddes den 20 januari 1827 å samma hemman där han nu aflidit. Under
twänne terminer åtnjöt han priwat undervisning i Gamlakarleby därwid inhämtande kunskap i
de nödwändigaste ämnen såsom räkning och skrifning. Sysslande någon tid som
flodflötningsledare gifte han wid 20 års ålder med Anna Elisabeth Warila från Kaustby,
hwarefter han öfwertog fädernegården, hwars jordbruk han med sådan rutin och insikt skötte
att det tjänade som exempel i bygden. Särskildt blev detta fallet i fråga om kärrodling.
Redan tidigt gjorde han sig bemärkt på det kommunala området, 1867-1873 war Slotte
ordförande i kommunalnämnden och 1875 blef han wald till ordförande i kommunalstämman,
wilken post han sedan under en lång tid beklädde. 1856-1868 tillhörde C. J. Slotte
lagmansrätten och 1871 blef han nämndeman i häradsrätten. Wän af folkupplysningen tog den
aflidne initiatiwet till inrättandet af den folkskolan i Nedervetil och upplät lokal för densamma
i sin ägande byygnad å Murik. Intresserad för industriell wärksamhet har C. J. Slotte äfwen
härwidlag genom inrättandet af kwarnar och mäjerier m.m. icke wärkat litet. Fastän
mångsidig war den aflidne dock alltid, i alt hwad han war, någonting helt.
I wårt lands politiska lif Har Carl Johan Slotte såsom medlem af bondetsåndet i alla
landtdagar sedan 1863 och såsom talman wid ständermötena 1877-1891 inlagt owanskliga
förtjänster. Under de många ständermöten som han bewistade reprecenterade han under olika
tider följande domsagor nämligen Gamlakarleby till 1885 samt därefter Raseborgs, Piikkiis,
Korsholms och Borgå domsagor. Såsom talman i ståndet utmärkte sig Slotte för Owäld och
tankeskärpa. Strängt konstitutionell ådrog han síg för ett uttalande, som han i egenskap af
talman gjorde, allerhögsta missnöje och kallade härefter icke mer till denna post. Att Slotte
warit ledamot af flere staten kommittéer och deltagit i dessas arbeten säger sig själft.
Blifwen enkling sifte sig den aflidne för andra gången och efterlewes af enka, född Erwast
jämte barn från första giftet och barnabarn.
(Öb 06.11.1903)

Travtävlan
Travtävlan föranstaltades i går av Gamlakarleby hästvänsförening på isen i gamla hamnen.
Icke mindre än 34 hästar deltogo i täflingen av hvilka två icke fullföljde. Bland resultaten
nämns:
Hingsten Erkko
K. J. Sandbacka
4.14
Stoet Maijo
W Wiik, Nedervetil
4.26

(Öb 30.12.1903)

Entreprenadauktion
Medelst offentlig entreprenadauktion , som förrättas á socknevägen inom Nedervetil socken
måndagen den 21 Mars å nedangifna tider och ställen, utbjudes till den minstfordrande
omläggning af följande bristfälliga trummor:
Kl 10 f.m. å en trumma invid Simonsbacka hemman;
Kl 11 f.m. å en d:o invid Slotte hemman;
Kl 12 på dagen å en d:o invid Pelo bro, samt
Kl 2 e.m. å två trummor invid Murick hemman.
Närmare vid auktionstillfället
Nedervetil den 12 mars 1904
Otto Slotte
(Öb 15.03.-04)

Auktion
Måndagen den 3 oktober KL 10 f.m. säljes på auktion Simonsbacka mejeri, beläget å
Simonsbacka hemman i Nedervetil socken, med allt hvad där hörer, såsom mejeribyggnaden,
betående afv fyra rum, ishus med dubbla väggar, en godt skick varande hästvandring samt
diverse mejerikärl, m.m. hvarom hugade köpare härmed underrättas.
Nedervetil den 22 Sept. 1904
Mejeriägare
(Öb 27.09.1904

En vådlig färd
Envådlig färd var det som åkare Karlsons dräng i går fick vara med om då han skulle skjutsa
postförvaltaren Gabelli och befallningsman Olander till Nedervetil, men på ett ställe i
närheten av Åivo var han tvungen att lämna kärran i sticket för att bärga sig själf och hästen
hvilket med knapp nöd lyckades. Kusken hade enligt hvad som meddelats, icke velat riskera
att öfverfara det översvämmade stället där stark ström rådde, men hade befallningsman
Olander tagit tyglarna om hand och sjelf fört. Häst och karl äro efter strapatserna tämmeligen
medtagna och kärran ligger som sades i strömmen. Antagligen blifver väl ägaren dock
godtgjord för den skada som kommer att drabba honom.
(Öb 05.05 1905)

Dans
å Markusbacka i Nedervetil fredagen den 16 februari
OBS Hornmusik
(Öb 09.02 -06)

Ny folkskola
Vid kommunalstämma i Nedervteil senaste söndag beslöts - att efter det förslaget att göra
Murick skola till en t.f. dubbelskola förkastas - att inrätta en folkskola på den s.k. torpsidan å
Åbacka. Genom denna skolas inrättande torde den segslitna folkskoldistriktetens
indelningsfrågan i kommunen blifva slutagerad
(Öb 13.02 -06)

Kungörelse

Medelst offentlig frivillig auktion, som förrättas å stället tisdagen den 20 innevarande
februari kl 11 f.m., försäljes Slotte och Simonsbacka gemensamt egande mjölkvarn vid Murik
fors i Nedervetil socken, likasom äfven alldeles nyss nya oinsatta kugghjul, vilka finnes till
påseende hos bonden K.J. Sandbacka.
Nedervetil den 6 februari 1906
Kvarndelegarna
(Öb 13.02 -06)

Skidtävling
Föranstaltades i lördags å morgonen afv frivilliga brandkåren och försiggick i två kategorier,
den ena å 20 km uppmätt bana och den andra å 10 kilometr.
20 km
1) Henrik Slotte 2) Herman Slotte
10 km
1) Ernst Ahlskog
(Öb 27.03 -06)

Lärarinne- (event. lärare-) befattningen
i Skriko läslag anslås härmed ledig att sökas hos undertecknad före den 1 okt. Undervisningen
bör vidtaga den 15 okt. och fortgå minst 4 månader. Lönen är 15 mk per månad och "fritt
opp".
Nedervetil den 27 Augusti 1906.
F. W. Nejnstedt
(Öb 07.09 -06)

Kommunalstämma
Beslöts att byggandet av Åbacka skola skulle vidtaga instundande vinter samt för ändamålet
upptogs att amorteringslån af 5.000 mk samt anhålles om ett lika sort statsbidrag. Skolan
skulle vara färdig till nästa läsårs början. En kommitté bestående af Leander Sandbacka, ,
John Slotte och Alexander Skriko tillsattes som skulle upptaga amorteringslånet och anhålla
om statsbidraget samt ombesörja ritning och uppgöra kostnadsförslag till nämnda skola
äfvensom att å vederbörlig ort göra ansökan om parcellering expropition af jord för alla
folksskolor.
(Öb 05.10 -06)

Kungörelse
Genom offentlig auktion som förrättas på stället å Åbacka folkskola i Nedervetil by och
Nedervetil socken måndagen deb 29 innevarande oktober kl 11 f.m., utbjudes till den
minstfordrande på entreprenad uppförande af stenfot samt anskaffande af timmer och
sågstock för ofvannämnda folkskolebyggnad. Närmare upplysningar vid auktionstillfället.
Byggnadskommittén förbehåller sig en half timmes betänketid för de gjorda anbudens
godkännande eller förkastande.
Nedervetil den 22 oktober 1906
Å byggandskomitténs vägnar
John Slotte
(Öb 23.10 -06)

Kommunalstämma

Vid extra kommunalstämma i Nedervetil den 21 dennes granskades det af kommittén
uppgjorda förslaget till ritning för Åbacka folkskola och godkändes med förändring att
slöjdsalen skulle byggas i vinkel med uthusbyggnaden som i ritningen föreslagit, och att
läraren eller lärarinnan skulle få tre rum och kök i stället för två och kök samt att skolsalen
skulle placeras i norra ändan af byggnaden. Dessutom beslöts att virke för byggandet af
skolan skulle för kontant levereras af den minstfordrande och likaså arbetet med stenfoten
utbjudes till den minstfordrande. Lån för byggandet skulle upptagas till dess ansökan om
amorteringslån blifvit beviljad.
(Öb 26.10 -06)

Kommunalstämma
Beträffande om lärare eller lärarinna skulle antagas till Åbacka folkskola beslöt stämman att
lärare skulle antagas. Till lön erhåller han från kommunen 250 mk en ½ hektar odlad mark, 3
rum och kök samt nödiga uthus, äfvensom hälften av inskrivningspenningarna. För att hos
skolstyrelsen göra ansökan om statsbidraget för läraren utsågs folkskolläraren W.V. Hackzell.
(Öb 04.01 -07)

Kommunalstämma
Stämman beslöt godkänna ritningarna till Åbacka folkskola uppjorda av arkitekt Yrjö
Sadeniemi.
1 (Öb 04.02 -07)

Skidtävling
föranstaltades af G.U.F. i söndagså 10 kilometers bana hwarvid fem täflande eröfrade pris.
7) Henrik Slotte 9) Ernst Ahlskog 10) Heman Slotte
(Öb 15.02 -07)

Kungörelse
Undertecknde förbjuda vid laga ansvar all kreatursbetande å våra s.k. Strandegor och
Märkemossa, mellan Slotte och Murick.
Nedervetild den 25 mars 1907
M. Alex. Wiik, Otto Slotte, J.E. Slotte, Leander Slotte, M. Slotte
(Öb 26.03 -07)

Auktion
Genom frivillig auktion, som tisdagen den 16 april 1907 kl 12 på dagen anställes å
Simonsbacka i Nedervetiul, försäljes en stugubyggnad, 12 meter lång och 5,58 meter bred,
med stuga, förstuga och 2 kammare. Närmare vid auktionstillfället.
Anders Simonsbacka
(Öb 09.04 -07)

Kungörelse
Allmän kommunalstämma hålles i Nedervetil kommunalstuga måndagen den 10 instundande
juni kl. 10 f.m. hvarvid följande frågor kommer att behandlas.
4:o Om Åbacka folkskolas flyttning
5:o Skall ersättning fordras af sågbolagen för af flottningsvirke skadade träd å Pelo stranden.
Nedervetil den 28 maj 1907
Otto Slotte
(Öb 31.05 -07)

Läraretjänsten
vid Åbacka folkskola i denna kommun anslås härmed ledig att hos direktionen inom 30 dagar
härefter, denna dag dock oräknad, Skriftligen, med bifogade af behöriga kompetensbetyg,
ansökas . Tjänsten bör tillträdas senast den 15 augusti detta år, men utfärdas stadsfästelsebref
å densamma först efter tvänne profår.
Lönevillkoren, förutom statsbidraget, Fmk 250,- från kommunen hälften af
inskrifvningspenningarna, och en half hektar odlad mark, äfvensom erfolderlig trädgårdsjord,
samt fria rum, ved och belysning.
Nedervetil den 27 juni 1907
På direktionens vägnar.
John Slotte
(Öb 28.06 -07)

Lärarval
Till lärare vid Åbacka folkskola i Nedervetil har bland tvänne sökande antagits studeranden
och folkskolläraren Hugo Högnäs
Öb 02.08 -07)

Kungörelse
Till extra kommunalstämma, som hållles å Murick folkskola tisdagen den 13 innevarande
augusti kl. 12 på dagen, kallas härmed Nedervetiul kommuns röstberätttigade medlemmar för
att besluta o af Senaten beviljadt lån för Åbacka folkskola bör tagas på längre tid än tio år och
i så fall beslutes ansöka om Guvernörens tillstånd därtill samt utfärda skuldsedel och utse
ombudsman för nämnda låns lyftande. Nedervetil den 7 augusti 1907
Otto Slotte
(Öb 09.08 -07)

Lediga tjänster
Handarbetslärarinnetjänsten vid Åbacka folkskola i Nedervetil anslås härmed ledig att hos
drektionen ansökas före den 30 september. Tjänsten, hvarmed om möjligt en
småskollärarinnetjänst kunde förenas, åtföljes af 150 marks lön.
Nedervetil den 11 september 1907
Direktionen
(Öb 17.09 -07)

Kungörelse
Allmän kommuanalstämma hålles med Nedervetil kommuns röstberättigade medlemmar i
kommunalstugan måndagen den 7 instundande oktober kl. 10 f.m., hvarvid följande ärenden
komma att behandlas
6:o Besluta om anskaffande af jord åt läraren vid Åbacka folkskola,
7:o Bsluta om inköp af orgel till ofvannämnda skola.
Nedervetil den 30 oktober 1907
Otto Slotte
(Öb 01.10 -07)

En stugubyggnad

med stuga, förstuga och rymlig kammare, byggd i vinkel, står till salu nu genast å
Märkebacka torp i Nedervetil
Nedervetil den 27 September 1907
Närmare med Johan Skog
å Siimonsbacka
(Öb 01.10 -07)

Kommunalstämma
Åt direktionen vid Åbackas medlemmar gavs i uppdrag att anskaffa odlad jord åt läraren vid
sagda skola.
För inköp af ett orgelharmonium till samma skola beviljades 200 mark.
(Öb 11.10 -07)

Kungörelse
Medelst entreprenadauktion, som förrättas å stället Måndagen den 18 innevarande November,
utbjudes i mindre lotter till den minstfordrande underhållet af väggbyggnadslagets andel uti
byavägen son leder mellan Murick och Slotte hemman i Nedervetil. Förrättningen begynner i
närheten af Slotte kl. 9 f.m.
Brobyggnadsstyrelsen.
(Öb 12.11 -07)

Lediga tjänster
Handarbets- och småskollärarinnetjänsten vid Åbacka folkskola i Nedervetil anslås härmed
ledig att hos direktionen ansökas före den 25 nov. Tjänsterna äro förenade med en
undervisningsskyldighet av 24 timmar i veckan och åtföljes af 350 marks lön i året.
Nedervetil den 9 nov. 1907
Direktionen
(Öb 12.11 -07)

Kommunalstämma
Åt John Slotte uppdrogs att uppgöra kontrakt med henmmansägaren Viktor Wiik för inköp af
en hektar odlad jord åt läraren vid Åbacka folkskola, hvilken jord Wiik lofvade försälja till
900 mark. Även uppdrogs åt Slotte att å vederbörlig ort göra ansökan om parcellering af
nämnda jord.
(Öb 20.12 -07)

Auktion
Genom offentlig frivillig auktion, som onsdagen den 5 februari 1908, från kl. f. m. anställes á
Pelo hemman i Nedervetil, försäljes aflidne Gustaf Nymans omyndiga arfvingars ägande
2431/93312 mantal af Pelo skattehemman N:o 12 i Nedervetil by och socken, äfvensom cirka
10 skrindar hö, halm och ett mindre parti spannmål samt mans- och kvinnogångkläder.
Johan Fredrik Pelo
Leander Ahlskog
Förmyndare
(Öb 21.01.1908)

Kungörelse

Allmän kommunalstämma hålles med Nedervetil kommuns röstberättigade medlemmar i
kommunalstugan måndagen den 27 innevarande januari kl. 10 f.m.., hvarvid följande kommer
att behandlas
5:o Besluta om odling och gödsling af åker- och trädgårdsjorden vid Åbacka folkskola;
6:o Befullmäktiga ett ombud som á länsränteriet i Vasa uppbär statsbidraget för Åbacka
folkskolebyggnad
Nedervetil den 20 januari 1908
Otto Slotte
(Öb 21.02-1908)

Auktion
Medelst frivillig auktion som förrättas å Simonsbacka i Nedervetil, torsdagen den 30 januari
kl. 12 p.d. försäljes en stugubyggnad, 7 famnar lång och 3 famnar bred, hvilket härmed
tillkännagifves.
A. Simonsbacka
(Öb 24.01.1908)

Kommunalstämma (27.01.1908)
På grund af att den tillerade jorden åt läraren vid Åbacka skola folkskola utgörande en ½
hektar ligger för långt bort från skolan beviljades i ersättning 100 mark i året till dess lämplig
jord erhålles. Tillika anslogs 200 mk för uppodlande af trädgårdsjord vid nämnda skola.
Att från länsränteriet i Vasa lyfta och kvittera erhållet statsbidrag 4.000 mk, för Åbacka skola
valdes John Slotte.
(Öb 04.02.1908)

Skidtävling i Uleåborg
30 km
2) Herman Slotte 8) Henrik Slotte
(Öb 06.03.1908)

Skidtävling, Gamlakarleby
3) Herman Slotte
(Öb 24.03.1908)

Auktion
Genom offentlig frivillig auktion som förrättas å Pelo-Backända i Nedervetil fredagen den 15
maj kl. 10 f. m. försäljer undertecknad 3 st mjölkkor, en Deering slåttermaskin, vinter- och
sommarkörredskap, jordbruksredskap samt diverse annan lösegendom, Hvarom hugade
spekulanter härigenom underrättas.
Nedervetil den 5 maj 1908
Axel Backända
(Öb 08.05.1908)

Trädgårdsskötsel
Fröken Ingrid Håkansson informerar
Maj
29
L Sandbacka
Maj
30
V Wiik
Juni
01
Flottningschef Alex. Slotte
(Öb 19.05.1908)

Lärartjänst
Till följd av att nuvarande läraren vid Åbacka folkskola i denna kommun är t.f. anslås
läraretjänsten vid sagda skola ledig att ansökas inom 30 dagar härefter, denna dag dock
oräknad, och åtfölj
Ges förutom statsbidrag, af Fmk 250 från kommunen äfvensom 0,5 hektar odlad jord, hälften
af inskrifningspenningar, jämte fria rum, ved och belysning samt enligt Kejserliga Senatens
cirkulär fastställd trädgårdsjord.
Nedervetil den 26 maj 1908
Direktionen
(Öb 02.06.1908)

Lärarinnetjänst
Härmed anslås handarbetslärarinnetjänsten ledig vid Åbacka folkskola i denna kommun, att
ansökas inom 30 dagar härefter, denna dag dock icke oräknad, och åtföljes förutom
statsbidrag, af 100 Fmk från kommunen
Nedervetil den 26 maj 1908
Direktionen
(Öb 02.06.1908)

Folkskolorna
Till lärare på två provår vid Åbacka folkskola i Nedervetil antog direktionen t.f. läraren vid
samma skola Hugo Högnäs
(Öb 03.07.1908)

Auktion
Genom offentlig frivillig auktion som förrättas å Pelo-Backända hemman i Nedervetil by och
socken den 13 oktober kl. 10 f.m., försäljes 245/6912 mantal af sagda hemman antingen i sin
helhet eller parceller jämte diverse lösören.
Karl Pasell Teodor Pasell
(Öb 02.10.1908)

Bidrag
Svenska Folkskolans vänner beslöt vid möte i fredags att tilldela för innevarande läsår
småskolan i Nedervetil, Åbacka 150 mk
(Öb 01.12.1908)

Strykning
Glansstrykning och gardinsspänning emottages och utföres väl af Elna Nieminen i Nedervetil,
Pelo by, Axel Nymans gård.
(Öb 08.12.1908)

Namnändring
Mitt namn som varit Viktor Gustafsson Rita, är härefter Viktor Gustafsson Åbacka
Nedervetil den 16 januari 1909
(Öb 19.01.1909)

Upphittad
En schal är upphitttad och återfås hos Arthur Skriko, Nedervetil.
(Öb 19.01.1909)

Observera
En ärad allmänhet underrättas att jag öppnat skrädderirörelse i Pelo by i Nedervetil samt
emottager beställningar å kläder af såväl tyg från eget lager som af beställarens. Arbetet
utföres i modern snitt och till moderata priser.
Skräddare Aug. Nieminen
(öb 19.02.1909)

Bidrag
Svenska Folkskolans vänner beslöt vid senaste möte att för kommande läsåret understöda bl.a.
följande småskolor: Åbacka och kyrkobyn i Nedervetil med 200 mk.
(Öb 11.06.1909)

Hästutställning
i Nedervetil den 6 juli
I Pris
Lilly
Silmä
3 pris
Tuija
(Öb 09.07.1909)

Viktor Wiik
K. J. Sandbacka
K. J. Sandbacka

Friidrott, Gamlakarleby
400 m
2) H Slotte
800 m
1) H Slotte 2) H Slotte
Häcklöpning
2) H Slotte
Poäng
2) H Slotte
(Öb 13.07.1909)

Fridrott
1500 m
3) J Slotte
(Öb 27.07.1909)

Friidrott, Vasa
100/400/1500 m
3) H Slotte
(Öb 31.08.1909)

Vägunderhåll
Att medelst snöplogning och skottning hålla vägabyggnadslagets vägar i farbart skick under
innevarande år, för sträckan Högbacka-Sandbacka stannade bonden William Lillåivo för
lägsta anbudet 9 mark per resa, som af stämman godkändes.
Sträckan Sandbacka-Tast inropades av bonden Karl Johan Forsell för 12 mark per resa
(Öb 12.10.1909)

Lantmannagillet

Odlingspris
Råg
3
Korn
2
Havre
2
4

Otto Slotte
L Sandbacka
Otto Slotte
Adolf Högnäs
L Sandbacka

Turnips
2
Otto Slotte
Potäter
1
Henrik Wiik
Trädgårdsskötsel
1
L Sandbacka
3
Karl J. Sandbacka
Timotejfrö
1
H Wiik
(Öb 02.11.1909)

Kungörelse
Extra kommunalstämma hålles med Nedervetil kommuns röstberättigande medlemmar i
Gillestugan fredagen den 5 innevarande november kl. 10 f.m. hvarvid följande ärenden
komma att behandlas:
4:o Granska redovisningen för Åbacka folkskolekassa
Nedervetil den 1 november 1909
Otto Slotte

Kungörelse
Till allmän kommunalstämma, som hålles i Gillestugan tisdagen den 14 innevarande
december kl. 10 f.f. kallas härmed Nedervetil kommuns röstberättigande medlemmar för att
behandla följande ärenden:
11:o Besluta om leverering af ved till Åbacka folkskola
Nedervetil den 6 december 1909
Otto Slotte

