
ll. ishof). Riigimõis. 

Halliste k/n, Halliste ovhoos (Hallis te kiheJ.ko ~ ). 

_eahoone on hävinud pea jäljetult. 

_:Q!:,Yalhooned moodus avad õrdlemisi kompaktse r·· a, mis koon

datud e~ivüljakule eahoone ees. Olulisem d on: 

Ait - väiksem krohvi tud ki ihoone, .mis kogu ula tlsea keller a

tud. Ehitust ka ab hilisem l~htne e ·ernii tl~atte a viilk tus. 

!Ioo e kesl--~1 on m~dul kaarava kõrge aare a silluse a, k""lgodel 

lih sad 1 elinur sed u ~o d •• i.knt:..d puu.duvoo. o ne võib Päri eda 

1 , el · · X saj. I poole cUses • 

1:....J:. o 1 kr oh im a maakiviehi "tu s, massii sete ropor t ioonideg 

oonet katab kõree poolk lpkatus, katteks laast. ili.lgfassaadi

d~l on rääs akarniis laudadest tuulekastina, peolviilu kelba

kel urga 11 aga ·ellis· st lai ja eendu a pro ileeringuga 

l::arnii...,iea. 'elliste a on ku.jW1d t-Ud ka hoone u ""d, nurgoo ja 

esi "t ssaadi li:eskel 3 ar..digu ulu.alu..,.e esine .. aari~ u. Selle 

kõr >ed k· arsillused · o ad nelj a tar: ulia·tele ja tulu.w.ivöö a 

k ~le sar.ilb poCJlsambule . aaristut äti.ristava el 

ki '"v s tel akendel on lameda k are ga avad . oone võib pärineda 

X X saj . keskelt. 

~1 t-kuivati on keskmioe suurusee;a krolwi tud m okivihoone, mis 

kaetud laastu attega poolkelpk· tusee;a. oolviilude räästad üle

ulatuvad, kül :i'assa d ide s lihtsad laudl arnii.,.,id. Hoone nurkadel 

on 'ei tsad nu.rgaliscenid, pool vi ilu all vahevöö, pool viilu kelb 

kol. uröu all samuti lai Vöö, peolviilu kül ~edel 01 uga räästa 

all astmel in vöö. .~. a av on raami ud kitsaste krohviääristega 

kusjuures on suux·e 1 ·d, -ruudulisi aknaid, kuid ke~ väiksemaid 

ruuduku "ulisi, trelli a u akn d ja petikakn· id. Hoone taga-

küljel pealeehitus, millel poolkelpkatus põhihooneg· s al 
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kõrgusel harja a. ealeehi use poolviil ja nu.rg·-ri kujundatud 

põ 4ihoon ga analoo ilisel t. Ioonc all on võlvitud keld r aia-

sepliäsuga hoone otsal • itus võib pärineda XI s j. II poole 

keskelt. 

V linavabrik (?) on massiivne lõhutud maakividest ühekordne 

ehi us, krohvikatte mtiü:ridega, mille avad äärista ud tellis-

c..eea. Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus, "llel külg

fassaadides ja peolviilu elb ~ol.mnurga all lihtsad lau.dkar

ldisid. Osa - .Laid om v · lameda kaare ga sill se~ , poolvil.lua 

on k s su.urt ju larnedat · ent, millel tiheda ruuduatikuga 

( 24) raamid. Hoone õib pärineda saj. lõ~uveerandist, ko-

anlikul perioodil u a timber ehitatud. 

õ:':'ts Rolliste-Ab · a teeris il, nn. ju kõrts", on kesloni ... e 

suurusega huvitav ehitus. Hoone on krohvi tud seinte ga raaaki i

chivus, mis kaetud u-ki~ikatte a kelpkatusega, millel lal., 

lihtne kallakas laudkarniis. ·õned avc.d on äi~.ristatud tellis-

eg· , tEülil uksel 1-caarsillus. Ori inaul.ne on krohvikat e vii

mistlus: krobv on dekoreeritud tihedalt ''tiki ud" graniidikil

lustikuga, mis moodustavad korrapärase mustri - vertikaalsed 

Vööd, mille vahel vahvärki ~eenutavad ristuvod vööd. Vöödevõr

f!F vaheline pLtld on sam1.1ti '1kirjaiiud 11 killuutikuga. Siit kõrt-

i nimi 11Kirju kõrts 11 • ee ainulaadse viim.istlu· e a hoone võib 

pärined XI .. S(;!j. I veerSldist või saj andi kec eel t. Ta sei-

s!...n on h lb. 

P·--rk on , .. ike, tugevalt ':abjustatud pv.istuga. Pet oone asub 

Kari~te järve kõrgel k ldarinnakul lõhandiku se val. oone oas 

maj o.ndv.shoonetegu ol n· n i U.:~ võrdlemisi avatud, arve tat d 

vaa~e a jlixvclc. ., . 
e .._l, lehtJuu. vaher, aar. äerinnakus 

jUrve suuna on lil akiv·a ana- ariste koobasti . Pargi sei-

st.md on halb. 

Ulastatud viimati lS72. a •• pildistntud 1, fL 
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