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I

Esimene laastu katus (Schindle) olla U[ue].-Ka-
ristes aastal 1868 valmistadud, nimelt vallas, talus 
[?]; kuna U[ue].-K[ariste]. mõisas seda viis aastad 
varem valmistadud. Juudi laastudest katus olla 
aastal 1851 U[ue].-Kariste mõisas tehtud.2 Vallas 
olnud aga sell ajal majadel õle katused.

II

Esimene raud telgedega vanker tek[k]inud Uue-
Kariste valda alles aastal 1879, kuna mõisas see 
15 aastad varem olnud.3

III

Esimesed vikatid olla aastal 1849 Uue-Karistesse 
toodud, kuna mõisas neid mõni aasta varem olla 
olnud. Enne lõigatud vili sirbidega, mis oma sep-
pa töö olnud, kuna vabriku sirbid hiljemalt järele 
tulnud. Sell ajal, kui seppa sirpisid tarvitadud, 
lastud neid ligi Pärnud ühe seppa juures teha, 

1  Jaak Sõggel (1871–1963), mõisatöölise poeg, pärit Halliste kihelkonnast Kaarli vallast, põllumees, 
kubjas, metsavaht. Ta tegi kaastööd paljudele ajalehtedele, kogus vanavara J. Hurdale, M. J. Eisenile,  
A. Grenzsteinile ja J. Jungile. Enamik tema kogutud materjale asub Eesti Kultuuriloolises Arhiivis (EKLA) 
ja Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERA) Tartus. Vt. ka R. Põldmäe. Jaak Sõggel kultuuritegelasena ja vanavara 
korjajana. – Rahvapärimuste Selgitaja 1938, nr. 4, lk. 134–136.

2  Etnoloog H. Pärdi arvates võib siin tegu olla päris sindlikatusega, mille valmistas ettevõtlik juudist rändkä-
sitööline. Saksa sõna Schindel tähendab eesti keeles nii laastu kui ka sindlit. 1860. aastal võis tellida sindleid 
Rasina mõisast (Võnnu khk.). Vt. Dörptsche Zeitung 1860, nr. 123, 19.10, lk. 12.

3  Kõigepealt ilmusid vankritele rautatud rattad, seejärel 19. sajandi keskpaiku raudteljed. Esimesed teated 
raudtelgedega vankritest pärinevad Kurista mõisavallast Siimustist (Põltsamaa khk.) (1840), Riidaja mõi-
savallast (Helme khk.) (1849–1850) ja Kudina mõisavallast (Maarja-Magdaleena khk.) (1853). Vt. EKLA,  
f. 149, m. 45:5, l. 1; m. 45:4, l. 1–2; A. Viires. Mihkel Veske etnograafia-alasest tegevusest. – Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Toimetised V. Ühiskonnateaduste seeria 1956, nr. 4, lk. 297–307; R. Põldmäe. Jakob Jagomann ja 
tema „Räpina kihelkonna ajaraamat”. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VI. Ühiskonnateaduste 
seeria 1957, nr. 1, lk. 65–73. Enamikku siin ja järgnevas toodud aastaarve tuleb käsitleda ligikaudsetena, sest 
need põhinevad inimeste mälul, kuigi neid väljendatakse täpsete aastaarvudega. 

4  Esimesed teated teravilja niitmisest vikatiga pärinevad Mandri-Eestist 17. sajandil. Sirbiga töötades on koris-
tuskaod väikesed, tera ei pudene. Veel 1860. aastate keskpaiku koristati rukist, kaera ja nisu enamasti sirbiga, 
otra niideti vikatiga. Vt. I. Jaagosild. Teraviljakoristusriistadest Eestis. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat
XXXI. Tallinn, 1978, lk. 51; Sirp ehk vikat? – Olevik 1889, nr. 29, 17.07.

5  Vt. F. Leinbock. Puulukud. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat II. Tartu, 1926, lk. 48–68.
6  Vargustest Hallistes oli mitu puhku juttu ajalehtedes: Halliste vene kirikusse sissemurdmisest ja rahalaeka 

vargusest (Vt. Pernomaalt. – Perno Postimees 1865, nr. 12, 24.03.), aidalõhkumisest ja ühest noorest vargast 
(Pernomaalt. Vargusest. – Perno Postimees 1867, nr. 4. 25.01; Pernomaalt. Vargast. – Perno Postimees 1867, 
nr. 48, 29.11.). Hobusevargus oli sellal juba tavaline asi, ent Viljandimaal kaunis vähe uuritud küsimus. Vt. 
Villandi maakonnast. Hobuse vargusest. – Eesti Postimees 1872, nr. 46, 15.11; Hobusevargus Hallistes hakkab 
jõudsalt kasvama 1880. aastatel. Vt. Halliste kihelkond. – Olevik 1885, nr. 16, 15.04; Hallistest. – Postimees 
1888, nr. 7, 16.01; Hallistest. – Olevik 1891, nr. 46, 18.11.

Teated Halliste kihelkonnast
Jaak Sõggel1

kes selles töös juba nii kuulus olnud, et ta ligidalt 
ja kaugelt väga rohkeste tööd saanud.4 

IV
Esimesed raud lukkud aitade ja muude suurema-
te varantuse hoiu hoonede ette, tekkinud Kaarli 
ja Uue-Kariste valda aastal 1878. Enne varem 
olnud nimetadud valdades puu-lukkud tarvitu-
sel, mida sell ajal „mustlase-lukkuks” kutsutud. 
Ka praegu kuulukse seda nime veel, kui neid 
lukkusid näha on. Nende ridade kirjutaja on 
hiljuti, nimetadud valdades mitmes kohas veel 
vanu „mustlase-lukkusid” näinud.5

V

Esimene hobune varastadud Kaarli vallast aastal 
1869. Varas olnud üks noor mees, nimi Veiber, 
esimene nimi on mul teadmata jäänud. Hobune 
saadud tema käest kätte, aga mis temale trahviks 
saanud, seda mina ei tea. Pääle selle asunud see 
noor mees Viljanti linna elama.6
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VI

Kaarli vallas on esimest korda kool kokku kut-
sutud, aastal 1824. Varem ei olevad siin kooli 
peetud.7

VII

Esimene koolimaja on Kaarlisse [ehitatud] 
aastal 1824. Pärast on koolimaja veel mittu ja 
mittu korda täientadud ja parantadud, nimelt 
a. 1837, 1870 ja 1880.

VIII

Esimeseks koolmeistriks sai Kaarli valda oma 
valla mees Mats Laarmann,8 kes aastal 1824 
ammetisse astus. Aastal 1855 sai selle poeg Märt 
Laarmann9 Kaarli valla koolmeistriks. Praegune 
koolmeister Mats Laarmann10 on endise kool-
meistri Märt Laarmanni poeg ja sai ammetisse 
aastal 1895. Vana koolmeister elab küll alles, aga 
on vanaduse pärast ammetist lahti võtnud.

IX

Esimene vilja peksu masin Uue-Kariste valda 
toodud aastal 1888, nimelt Liplapi talusse. 
Mõisas oli see ammu varem.11

X

Esimene rehe-peksu12 masin on Kaarli valda 
toodud aasta 1889–1891 vahel; nimelt Kääniku 
talusse. Kindel aasta arv teadmata.

XI

Vastastikune tulekaitse selts asus Kaarli valda 
aastal 1894.13 Nüüd on Kaarli vallas suurem jagu 
talusid kahes tule kaitse seltsis kinnitad, s. o. valla 
oma ja ka välimistes tulekaitse seltsides. Kui vallas 
mõnel talul maja maha põleb, siis ehitab valla 
tulekaitse selts ainult kolm maja asemele, nimelt: 
elutuba, rehe ja laut. Tahab keegi elutuba rehega 
ühte ehitada, siis tulevad tal majad isi ehitada.

XII

Eesti Karskuse Selts „Säde” asutadi Halliste 
kihelkonda Kaarli valda aastal 1889 ja kinnitadi 
aastal 1890, 30. aprillil. Esimese tuhinaga võeti 
seltsist elavalt osa, nii et esite seltsil üle 80 liikme 
oli, kuna järgmistel aastadel liikmede arv [on] 
vähenenud. Praegu olla liikmede arv üle 30.14

XIII

Aastal 1885 pidas Kaarli valla koolmeister Märt 
Laarmann 30. aastast ammeti mälestuse päeva 
pidulikult, millest väga palju rahvast osa võtma 
ja pidu-pääle õnne soovima olid tulnud.15 Pidu 
sisse seadeks oli valla poolt raha korjatud ja pere-
meeste ning perenaeste poolt muud ülespidamist 
rohkeste kokku viitud. Pidu lõbustamas olivad 
Kaarli valla pasunakoor, niisama ka meeste- ja 
segakoor. Tähtsamad osavõtjad teiste piduliste 
seas ka, Karksi õp[etaja]. pr[aost]. Julius Leo 
Immanuel Girgensohn,16 Halliste õp[etaja]. 

7  Jutt on Araku koolist. Lapsi on õpetanud sealkandis Saul Saurich küll juba aastal 1807. Vt. A. Tiideberg. 
Halliste enne ja nüüd. Viljandi, 2004, lk. 84–85.

8  Mats Laarmann (1800–1855), Araku koolmeister 1824–1855.
9  Märt Laarmann (1834–1905), Araku koolmeister 1855–1894.
10  Mats Laarmann (1873–1964), Araku koolmeister (1894–1910) ja poliitik. 
11  Eesrindlikumad mõisnikud ilmutasid rehepeksumasinate vastu huvi juba 19. sajandi esimesel poolel, sest re-

hepeks oli väga töömahukas ja aeganõudev. 1797. aastal jõudsid Liivimaale kuus šoti hoburehepeksumasinat. 
Esimesi teateid töötavast rehepeksumasinast on Läänemaalt Vanamõisast ja Seira mõisast (Kirbla khk.) aastast 
1805. Sama sajandi 20. aastatel kasutati mitmetes mõisates (Piibe, Seli, Keila, Valingu, Torma) Rootsi päritolu 
rehepeksumasinaid, eriti populaarseks kujunes reherull. L. Oengo. Esimestest põllumajandusmasinatest Eestis 
XIX sajandi esimesel poolel. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised XVI. Ühiskonnateadused 1967, 
nr. 1, lk. 69–74.

12  P. Sõggel kasutab viljapeksu- ja rehepeksumasinat sünonüümidena.
13  Kaarli valla tulekaitse seltsi põhikirja kinnitas siseministri abi küll 06.08.1897, juhatuskirja on kinnitanud 

Liivimaa kuberner 25. septembril 1896. Vt. Kaarli valla (Liivi kubermangus) vastastikku tulekahju kordadel 
abiandmise seltsi põhjuskiri. [Viljandi, 1897]. Vana-Kariste tuleselts kinnitati 12.10.1892. Sõggeli teade ei 
tarvitse vale olla. See võib olla esimene mitteametliku koosoleku või idee tekkimise aasta.

14  Ajaleheteate põhjal asutati selts Aleksander III imelise pääsemise auks Borki raudteeõnnetusest. Vt. Posti-
mees 1889, nr. 125, 31.10. Seltsi tööst on säilinud ulatuslik arhiivimaterjal. Seltsi ametlik avamine toimus 5. 
augustil 1890, asutajaliikmeid oli 20. J. Sõggel astus liikmeks 16.09.1890 (Eesti Ajalooarhiiv, 4004, n. 1, s. 1, 
l. 7). Seltsi tööst ilmus ajakirjanduses pidevalt teateid. Vt. Postimees 1889, nr. 142, 9.12; 1890, nr. 83, 28.07; 
cher. Kaarli Karskuse selts. – Sakala 1895, nr. 40, 4.10.

15  Vt. ka Hallistest. – Olevik 1885, nr. 52, 23.12.
16  Julius Leo Immanuel Girgensohn (1836–1911), vaimulik. Ta õppis Tartus usuteadust, Kaarma ja Karksi ko-

guduse (1877–1911) pastor.
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Ernst Magnus Schneider17 ja Paistu õp[etaja]. 
Johannes Bergmann.18 Kingitusi, selle tähtsa 
päeva mälestuseks oli koolmeister M. Laarmann 
kaunis rohkeste saanud, olgu nendest mõned 
tähtsamad nimetada. Pidule tulnud õpetajad 
kinkisivad hõbe-uuri, Halliste kihelkonna koo-
liõpetajad laua-lambi ja Õisu mõisa päris herra  
A. v. Sievers19 kirjutuse nõud. Pidu läks ilu-
saste.

XIV

Esimene talu sai Halliste kihelkonnas müütud 
aastal 1849. See oli Lapsari talu Abja vallas. 
Abja peremehe nimi [oli ]Juhan Kase.20 Siis 
läks mõni hää aasta edasi, kuni aastal 1854 
müüti Abja vallas mitmed külad. Veel edasi, 
aastast 1863–1875 müüti suurem jagu Halliste 
kihelkonna taludest, kuna mõned üksikud veel 
pääle nimetadud aja on müütud. Kaarli vallast 
on umbes kümme kond talusid alles 1882–1890 
müütud.21

XV

Esimene tohter seati Halliste kihelkonda 
aastal 1860. Esimeseks tohtriks oli Dr. O. v. 
Kügelgen.22 Selle järele sai tohtriks Dr. Behse,23 

siis edasi Dr. Meyer,24 Dr. v. Kiesernitzky,25 Dr. 
Johannson26 ja nüüd Dr. Etzolt.27

XVI

Aastal 1870, lahutadi Kaarli vald Õisu vallast 
isiäranis, enne olivad nad ühentuses seisnud.

XVII

Uus kogukonna seadus tuli aastal 1866, kus siis 
vallad mõisavalitsustest isiäranis ära lahutadi. 
Enne mõisteti valla kohut igas mõisas, kus mõi-
savalitsus asja ajajaks oli.

XVIII

Aastal 1889 seati rahukohus Halliste kihelkon-
da. Kohtu kohaks sai Abja mõis. Praegu on see 
rahukohus nüüd Voltvedi vabrikus.28

XIX

Esimene politsei kordnik seati Hallistes[se] 
aastal 1889.29 Esimeseks politsei kordnikuks oli 
Schwalbe, see on nüüd mittu aastad siit ära. Selle 
järel tuli Metas. Ka see on siit juba jälle lahkunud, 
ning pääle teda on veel mittu teist siin politsei 
kordnikuks olnud. Enne elas politsei kordnik Abja 
mõisas, praegune elab V[ana].-Kariste Saapa talus.

17  Ernst Magnus Schneider (1826–1889), vaimulik, Halliste-Karksi ja seejärel Halliste koguduse pastor (1877–
1884).

18  Jaan Bergmann (1856–1916), vaimulik ja luuletaja. Ta õppis Tartus usuteadust 1877–1882, Paistu koguduse 
pastor (1884–1916).

19  Alfred Ferdinand Friedrich von Sivers (1854–1911), mõisnik.
20  Johann (Juhan) Kase (Kasse) (1809–1873), taluperemees.
21  Ka J. Jung märgib sama aastat ja peremeest, ent prof. M. Laur seevastu kinnitab, et esimese Losso Eppo talu 

Abja-Perakülas ostsid vennad Enn ja Juhan Kase siiski juba 1843. aastal. [J. Jung] Halliste ja Karksi kirikute ja 
kihelkondade ajalugu. Halliste kiriku 25-aastase jubileumi mälestuseks 29. oktobril 1892. Tartu, 1893, lk. 57–58; 
M. Laur. Abja fenomen. Talude päriseksostmise algusest Eestis. – Ajalooline Ajakiri 1999, nr. 3/4 (106/107), 
lk. 25. Täpsemalt talude müümisest mõisate lõikes vt. A. Tiideberg. Halliste enne ja nüüd. Viljandi, 2004,  
lk. 20 ja H. Pärdi. Talude päriseksostmine. – Pärnumaa. Loodus. Aeg. Inimene. 2. Tallinn, 2010, lk. 139–148.

22  Otto Kügelgen (1833–1872), arst. Ta õppis Tartu ülikoolis meditsiini ja töötas Hallistes kihelkonnaarstina ja 
seejärel Voltveti (Allikukivi) vabrikuarstina. Teda on hea sõnaga meenutanud A. Kitzberg oma mälestustes. 
Vt. A. Kitzberg. Ühe vana „tuuletallaja” noorpõlve mälestused I. Tartu, 1924, lk. 24.

23  Eduard Gottlieb Behse (1839–1900), arst. Ta õppis Tartu ülikoolis meditsiini ja töötas Halliste kihelkonna 
arstina 1870–1873, seejärel Pärnu maakonna arstina.

24  Carl Friedrich Meyer (1829–1902), arst. Ta õppis Tartu ülikoolis meditsiini, töötas Hallistes ja Karksis arstina 
1873–1883, seejärel Võrus ja Läti-alal.

25  Woldemar Kieseritzky (1857–1916), arst. Ta õppis Tartu ülikoolis meditsiini, töötas Hallistes arstina (1882–
1890), seejärel Tartus.

26  Ernst Johansson (1858–193?), arst. Ta õppis Tartus meditsiini ja töötas Hallistes ja Karksis kihelkonnaarstina 
1890–1894, hiljem silmaarstina Riias.

27  Ernst Heinrich Etzold (1858–1939), arst. Ta õppis Tartu ülikoolis meditsiini, töötas Helmes, Voltvetis ja alates 
1894. aastast Hallistes.

28  Halliste kihelkond kuulus Pärnumaa rahukohtu III jaoskonda. Rahukohtu piirkond haaras mitmeid kihelkondi 
ja kohtukoht paiknes enam-vähem jaoskonna keskel Voltvetis, mis jääb Saarde kihelkonda.

29  1888. a. politseireformiga moodustati maakondade politseivalitsused, mille madalaim ametnik oli kordnik 
ehk maaurjadnik.

 Jaak Sõggel / Teated Halliste kihelkonnast
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XX.

Aastal 1868 oli Hallistes suur kõhu-tõbi, kus 
siis selle haiguse kätte nimetadud aastal palju 
inimesi maha suri.

XXI

Aastal 1845 oli Halliste kihelkonnas nälja aasta, 
kus siis ka palju loomi ja nii ka inimesi maha suri. 
Ka Kaarli vallas olla see kord see nälja aasta 
väga rohkeste mõjunud, nii nagu mõned vanad 
inimesed kõneleda teavad, et sääl inimesi väga 
rohkeste ära surnud; niisama ka muid loomi 
ja elajaid. Täielikumad teated selle sündmuse 
kohta puutuvad mul.

XXII
Aastal 1819 asus Hallistesse vennaste kogudus ja 
sell samal ajal ehitadi ka Vana-Karistesse ja Uue-
Karistesse vennaste koguduse palvemajad.30 
Aastal 1894 pühitsesivad mõlemad palvemajad 
ja kogudused oma asutuse ja ehituse 75 aasta 
mälestuse päeva pidulikult, millest ka Halliste 
kiriku õp[etaja]. E. v. Dehn31 osa võtmas ja 
ühtlasi jutlust ütlemas oli.

XXIII

Aastal 1892 oli Halliste kihelkonnas väga vih-
mane suvi, kus madalamad kohad lausa vee all 
seisivad, nii et põllumehed sell suvel suurt kahju 
saivad. Mitmes vallas kasvasivad viljad alaliste 
sadude pärast kehvapoolsed, ja õige palju hei-
nu läks raisku; mõnes kohas, kus heinamaad 
ennamiste suve läbi vee all seisivad, jäivad 
heinad tegemata. Selle järel tõusesivad siis meil 
pisut viljahinnad, kuna nad teisel aastal s. o. 
1893al jälle alanesivad, sest et siis viljade kasv ja 

väljaanne sell aastal kaunis tore oli. Siis seisivad 
viljahinnad kaua aega õige madalas hinnas, nii 
et ruki setv[ert].32 6–6½ rbl. maksis. Aga, nüüd 
tänavu, a. 1898 ja 1899 on vilja hinnad [aastaga]33 
jälle tõusnud. Praegu (20.1. 99) maksab Hallistes 
rukki jahu puut 1 rbl ja veel enamgi.

XXIV

Esimene rändav raamatu kauplus asus Hallistes-
se aastal 1888;34 praegu on rändavaid raamatu 
kauplusid Hallistes nii mittu ja nende äri näikse 
kaunis priskeste edasi minevad. Kindlad raama-
tu kauplust Hallistes veel ei ole.

XXV

Aastas 1887 on Hallistes rohkem ajalehti tellima 
ja lugema hakatud. Enne seda varem loeti lehti 
väga väha. Kõige rohkem lehti on varemast ajast 
kuni siia maale ikka Kaarli vallas loetud, sest et 
sääl praegu ennamiste igas talus ajaleht käib, 
mõnes ka mittu. Ka Vene ja Saksa keelseid aja-
lehti loetakse Kaarli vallas. Umbes võib ütelta, et 
mõnel aastal Kaarli vald üksi rohkem lehti loeb, 
kui teised Halliste kihelkonnad35 ühte kokku. 
Uue-Karistes loetakse ülepää väha ajalehti, siiski 
käib siia küll ka ühe ainuma talusse 7 ajalehte. 
Nimelt „Olevik”, „E[esti]. Postimees”, „Uus 
Aeg”, „Põllumees”, „Postimees”, „Hивa”36 ja 
„Metsänystävä”.37 Ühe vahe on Hallistes ajaleh-
te „Valgust” kaunis rohkeste loetud, mitte küll 
seda ei või tunnistada, et teda kõige rohkem on 
loetud, kuid nüüd nähakse „Valgust” väga arva 
veel. Seda rohkem loetakse aga „Olevik[k]u”, 
„Eesti Postimeest”, „Postimeest” ja mõnda 
muud. Võõra keelseid ajalehti loetakse Hallistes 
väga väha.38

30  Vennaksed jõudsid Hallistesse usutavasti 1817. aastal, mil kihelkonda külastasid kaks venda Navalt, üks neist 
vist kuulus Nava Hendrik. Lähemalt V. Ilja. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Liivimaal (Lõuna-Eestis) 
1766–1817. Tallinn, 2006, lk. 210. Mõned aastad varem jõudsid vennaksed Viljandimaale ja ilmselt sealt edasi 
Pärnumaale. Vt. H. Ruus. Vaimutöö ehk Tähed pimedas taevas. 1–2 vihk. Viljandi, 1912, 1928, lk. 52–61.

31  Erwin Karl Reinhold von Dehn (1862–1949), vaimulik. Ta õppis Tartu ülikoolis teoloogiat ja töötas Halliste 
koguduse pastorina 1889–1934.

32  Vene mahuühik, umbes 210 liitrit.
33  Arusaamatu sõna.
34  Usutavasti mõtleb selle all raamatuid müüvaid rändkaupmehi.
35  Nähtavasti on Sõggel tahtnud öelda „vallad”.
36  Populaarne Vene nädalaajakiri, mis ilmus 1869–1918 Peterburis.
37  Soome metsandusajakiri, ilmus 1895–1907.
38  Pisut rohkem kui kolmkümmend aastat hiljem loeti Hallistes ajalehtedest kõige enam Sakalat, millele järg-

nesid Päevaleht ja Vaba Maa, ajakirjadest Taluperenaine. Kihelkonna iga kahekümne inimese kohta oli üks 
ajalehe Päevaleht tellija. Väga muljetavaldavad on Penuja haridusseltsi raamatulugejate eelistused. Esikohal 
V. Margueritte „Sinu ihu kuulub Sulle” (1928), seejärel P. Vallaku „Relvad vastamisi” (1929), H. de Balzaci 
„Šagrään-nahk” (1926) ja „Stseenid eraelust” (1928), I. Ehrenburgi „Trust D. F.” ja K. Hamsuni „Sügistäh-
tede all” (1927). Vt. E. Värav. Halliste kihelkonna avalik elu aegluubis. Mõningaid jooni kihelk. tulundus- ja 
vaimuelu korraldusest. Pärnu, 1932, lk. 26–28.
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XXVI

Esimest ajalehte on Halliste kihelkonnas Kaarli-
mõisas loetud umbes 1859–1862 (Kindel aasta 
arv teadmata). Lugeja olnud nimetadud mõisa 
lambakarjane.39 Ajaleht on „Pärnu Postimees” 
olnud. Saksamõisa olla esimene ajaleht käima 
hakanud aastal 1864, nimelt „Eesti Posti-
mees”.

XXVII

Halliste kihelkonna kool algas esimest korda 
oma tegevust aastal 1856. Esimeseks kooliõpe-
tajaks oli köster Treffner.40 Aastal 1862 sai sinna 
kihelkonna kooliõpetajaks G. Rosenberg.41 Kui 
Rosenberg ära Karksi kiriku köstriks läks, siis 
kutsuti H. Kirsel42 kihelkonna kooliõpetajaks, 
kes ka 1885. aastast köstriks sai. Praegu on H. 
Kirsel Hallistes köster-kooliõpetaja.

XXVIII

Esimene kontsert Kaarlis peeti suvel, aastal 1880 
Rimmu veski juures ära, kus ainult lõbustuseks 
laul ja muusiku mäng oli. Mis hääks pidu toime 
oli pantud, seda nende ridade kirjutaja ei tea. 
Selle järel oli a. 1881 teine pidu Kaarlis Nahk-
sepa talu ilusas rohu aias, kus pääle laulu ja 
muusiku ka näitemüük ära peeti. Pidu E[esti]. 
Aleksandri kooli hääks.43

XXIX

Aastad 50 tagasi, siis ei olnud Halliste kihelkonnas 
ühelgi talu peremehel raud telgedega vankert, nii 
sama ei olnud ka rautadud rege.44 Käitud ainult 
ilma rauatamata reega ja kui jalassed läbi kulunud, 
siis pantud uued tallad alla ja muud kui las’ käia 
jälle. Mintud Riiga voori pääle ehk Narva viina 
viima, või jälle mõnda muu kohta kaugemale, siis 
võetud ree jaoks ikka mitmed tallad ligi. Kulunud 

tee pääl ühed tallad läbi, siis pantud tee pääl reele 
jälle uued tallad alla, et ikka edasi saada. Raud 
naela sell ajal ree sisse löödud ei olnud, nii sama 
ei olnud ka vankri juures raud naela näha. Ainus 
koht oli vankril teljed, kus rauda tarvitadi ja sin-
nagi tapeti45 vana paja tükkisid sisse, et siis seda 
pikemalt vastu peaks. Paalast46 olivad hobusel 
päitsed, kuna raudade asemel, sell ajal kui tarvis 
oli, hobusel puu pulk suhu aeti. Leiesid47 hobu-
sel pääl ei kannetud ja kui siis vahest koormaga 
mäest alla minti, siis läks mees isi koorma otsa, 
tuetas jala hobusele persesse kinni ja nii sõideti 
siis hobuse ning ühes koormaga mäest alla. – See 
kõik oli umbes 50 aasta eest Hallistes ja kui meie 
nüüd praegust aega selle kõrva arvame; oh kui 
palju kõik muutnud on?

XXX

Nagu muud kõik, nii on ka rahvariie viiekümne 
aasta sees Halliste kihelkonnas otsatu palju 
muut[u]nud. Vanal ajal oli siin isiäranis moodiks 
„pottis tehtud” [–] siniseks värvitud villadest 
koetud riideid kanneti; teised meeltivad värvid 
pääle sinise olivad punane ja valge, sest naesed 
kandsivad punast-valged pikutijutti alust (körti, 
nagu siis kutsuti.), valged rüüdi j. n. e. Pääs, 
pikka juukste pääl kandsivad naesterahvad 
punast ja sinist lõnga, kes juuksed ilusaste maas 
pidi hoidma.

XXXI

Nagu riiete kandmine, nii oli ka rätsep[p]ade elu 
ja olu viiekümne aasta eest koguni ise sugusem, 
kui tänini seda näha. Siis ei olnud muud, kui 
käärikott ja nõõlad, ning viimaks ilmus neile ka 
pressraud. Peeru tule valgel tares pidi riideid 
õmblema, kus pere poolt tule pihti näitaja pidi 
olema. Oli tule näitaja hooletu, et laskis tule 
vahest tumedaks minna, siis oli rätsep nii uhke 

39  Teise teate järgi olid esimesed ajalehe lugejad Kaarlis koolmeister Märt Laarmann ja vöörmünder Jaak Rang. 
Vt. Pärnumaa. Maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Eesti IV. Tartu, 1930, lk. 307.

40  Carl (Karl) Treffner (1826–1902), Kanepi ja seejärel Halliste kihelkonnakooli õpetaja ja köster (1852–1860), 
hiljem mölder Taageperas (Helme khk.).

41  Georg Rosenberg (1837–1903), Halliste kihelkonna koolmeister (1862–1864) ja Karksi kiriku köster ja kihel-
konnakooli õpetaja (1864–1896).

42  Hans Kirsel (1853–1929), Halliste kihelkonnakooli õpetaja (1874–1911) ja köster (1885–1929). Vt. M. Laarman 
Halliste köster Hans Kirsel surnud. – Kaja 1929, nr. 199, 25.08.

43  Vt. n. Laulupeud. – Eesti Postimees 1881, nr. 32, 12.08; Halliste kihelkonnast. – Olevik 1884, nr 30, 24.07.
44  Umbes 1840. aastatel võeti rautatud jalastega reed kasutusele Räpina kihelkonnas, kõige esimesena Toolamaal 

(1830) ja kõige viimasena Kahkva vallas (1850). Kastnas (Tõstamaa khk.) tehti seda aastal 1844. 
45  Usutavasti „löödi”, „suruti”.
46  Paelast.
47  Leid on üle hobuse selja ja laudjate käivad kitsad rihmad, mis hobuse pidurdamisel või tagasiajamisel ei lase 

rangidel üle hobuse pea libiseda. Esimesed leied Hallistes muretseti umbes 1838. Vt. Pärnumaa. Maadetea-
duslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Eesti IV. Tartu, 1930, lk. 306.
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küllalt ka, et lubas sagedaste tule näitajale nina 
pääst kääridega ära lõigata.

XXXII

Kingissepa kunst ei ole Hallistes ka liiga 
vana, on muidugi viimse viiekümne aasta sees 
tek[k]inud ja täienenud. Varemalt on viisasid48 
niinedest ja pastlaid kannetud, viimseid mui-
dugi kirikus ja külas käia ning pühapäevadel, 
kuna viisad kodus olles ja töö päevadel jalas 
saivad kannetud. Nüüd, viimase kümne aasta 
sees on juba igal karja poisil saapad jalas ja 
kes juba suuremaks on sirgunud, see ei taha 
pastlaid enam silma otsas sallida, kuid viisad, 
need on päris kadunud ja ülepää, on see ka 
seaduse vastu, sest noored puud ei tohi mitte 
kooritud saada. – Siiski on veel Pärnumaal 
metsmaade elanik[k]udel paiguti viisasid jalas 
näha, kuid maisamaa elanikud, seda enam ka 
ei tea, kuidas viisasid õige tehakse, mis siis veel 
neid jalas kanda.

XXXIII

Puumeistre49 töö on Hallistes kaunis vana, 
ehk seda küll viimase viiekümne aasta sees 
palju on täientadud. Pea iga talu peremees on 
veikene puumeister, kes oma kodused lihtsa-
mad puutööd isi kodus ära teeb ja toimetab; 

kuna peenemad tööd, mis juba tisleri töödeks 
kutsutakse, selle töö kunstide tundjaid teha 
lastakse. Tisleri tööd on viimse kümne aasta 
sees Hallistes palju täienenud, kuna see vane-
mal ajal Hallistes pea aegu tundmata oli, ehk 
osalt nii madalal järjel, et seda palju nimetada 
ka ei maksa. Missugused puu-meistri tööd va-
nemal ajal on olnud, seda näeme praegu veel 
mõnede vanemate majade või ehituste juures 
tähele pannes. Niisugusi vanu ehitusi on küll 
veel väga väha leida, sest suurem jagu talusid 
on juba uuemate nõudmiste ja sisse seadmiste 
järel ehitadud, kuid siiski on ka mõnest kohast 
väga vanu jälgi veel leida.

Tähentus: Palume vabantada, et ees pool 
avaltadud teated, mitte aastade arvu järel korda 
mööda ei ole seatud, mis osalt sellest on tulnud, 
et ma teateid korjates üht kui teist aja nap[p]use 
poolest kohe sisse pidin tähentama, nii et mul 
raskede ammeti tallituste pärast ilm võimatu on 
käsikirja uueste ümberkirjutada.

Originaal Eesti Kultuuriloolises Arhiivis f. 38, m 7, l. 
263p–269p. Käsikiri on dateeritud 22.01.1899

Teksti leidnud ja kommenteerinud 
Vello Paatsi

48  Viiske.
49  Puussepa.

Kaarli valla tähtis keskus Rimmu veski 20. sajandi algul. Postkaart erakogust.


