
Petrogradi vasakpoolses ajalehes Vabadus ilmunud pastor August Nigoli tea-
ted selle kohta, mis asundusi ta kavatseb 1917. aasta suvel külastada ja mis
kuupäevadel. Digiteeris A. Aule, kirjaviis muutmata.

Petrogradi ajaleht Vabadus (nr. 25), 20. juuli 1917, lk. 3

Eesti asundustele.

Annan teada, et mul soow on neljandat suuremat asunduste reisi ette wõtta,
kuhu mind on kutsutud. Saan järgmistes kohtades olema, kus kõnesid ja ju-
malateenistust pean:

23. juulil Knjäsewos, Wjatka kub. (jõuan rongiga nr. 6 laupäewa hommikul
Glasowi); 25. juulil Starowertscheskajas, Wolga kub., kell 8 hommikul;
26. juulil Almeshis (kell 8 hom.); Oparinos 27. juulil kell 8 hom. eestlastele ja
kell 3 p. l. lätlastele; Molomas 28. juulil kell 8 hom. ja kell 3 p. l. eestlastele ja
29. juulil kell 8 hom. lätlastele; Palumetsas 29. juulil kell 7 õhtul ja 30. juulil
kell 8 hom. ja õhtul kell 7 weel Oparinos.

Sealt lähen kohe Pretschistojesse (Пречистое), Jaroslawi kub., kuhu
1. augustil loodan jõuda; sealt Pekreni, Danilowi wallas, Jaroslawi kub., Siis
Woltschihasse, Kostroma kub., sealt Simbirski asundustesse, sealt Lõuna-
Samara ja wiimaks Stolba asundustesse Oreli kubermangus. Päewa on wõi-
mata siin ette ära määrata.

Teistesse asundustesse on kahjuks wõimata ajapuuduse pärast sel aastal sõi-
ta. Palun lahkesti wabandada. Ehk saab see tulewal aastal wõimalik olema.

A. Nigol.

Sõjawäe õpetaja Soomes.

Helsingis 11. (24) juulil 1917 a.

Petrogradi ajaleht Vabadus (nr. 41), 8. august 1917, lk. 2

Jumalateenistused ja kõned asundustes.

Annan teada, et Sise-Wenemaa asunduste reisilt tagasi tulles järgmistes koh-
tades jumalateenistust ja kõnet pean:

20. aug. Oudowa linnas.

21. aug. hommikul Strägowos, pärast lõunat Lawinas.

23. aug. Swaretsis.

23. aug. Domkinos.



August Nigoli sõidud eesti asundustesse (1917)

2

24. aug. Sadorjes.

27. aug. Wiiburis kell 4 p. l. endises kohas, sõjawäelistele ja teistele.

30. aug. Riihimäel.

6. septembril kell 10 e. l. Helsingis.

13. septembril Lappenrannas.

Õp. A. Nigol.

Kostromas,

2. augustil 1917.


