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ere k/n, ··idisovhooa ( tu.- aar j a kih J.ko d ) • 

P aho.2!f.!. on täies u.la11u.ses kaasajal Umber ehitatu.d. Pr f!JJ. on 

hoone lihtne Uhekorru eline o aliselt väljaehitatud 1 

sega kivihoone, kaetud viilkatusega. Algne hitus oli keskmis 

suurus ga liigendatud kiviehitus, ille põhiosa oli kahekorru 

ael1ne, kuid oma ühekordseid väljaehitusi ning peauks kohal. 

kolmekorruselise nelj atahuli e torni. iimane omas väga laial 

eenduvat räästakarniisi, millel· oli 

nid nin kuppelkatua. Kolmnu.rk:f'ront one oli ka e ifass adi 

teist l oeadel. Akn~ olid ige ri.ne a kuju j a eu.a.r us e a, 

esinee väikseid ristkü.likukuju.l.isi, liidetud kolmikakn id ja 

ka kõrgeid ka aknaid. äi t. vesti ü.illil oli uur olmikaken 

tiheda r udt1stikuga ( 96 rllu.t ) • us olid samt1 kol-

mikak.n.ai. P auk ko al aau.s mõisa anike va p. oone ois ba 

seer da min il vanemal hi· el, lw.id a omandas kirjeldatud 

ilme ··oliselt s · • alguse , mis se 

suv neva ju\lgendiga. 

ehi tatu.d. Vanade ehi trUate ragmante l idub 

tootmishoonete mU.ü.rid s. ärkimistvääriv n: 

Kõrts, mis paikneb õisaaiidames t kuni l • 
-

e his oritaiaSi 

id kaasae se e 

nn. ".r·· e e kõrts • ee oli hita d linna väljasõidllkO·.u.a.u..Q 

ots ajõe kaldale. Hoone oli a.r iihekordn kroh i tud tel-

lia iviehi as, mis o ·s täies ulatu s välj ehitaud sard-

korruse. Hoonet k tti murdkelpkatus. oone 1ad olid ke 

mise su.uruaega, 2o-ruudulised. Jõ kUljel paiknea 

verenda. Ehitus, .DU.s võis pärineda XX aj. alguse 

nu.d varemetena, mis osali lt taas el a. 

ur puit-

' 
.. ilu.-



,ffi'k on väik , pa· 

ne ·1 õJ.t , 

eb peahoone ees, pargiala on hoon st mõ

.:rdl i i Ulltla is u usvl.isi tihe p is-

tu., mi läbib m~an ee. 'ellel Pe"" oo.n.e :fesoaadi ke ele 

atud ezk ee. eahoone ü.m ru..s e aram, i1.n on äike esi-

~äl·ak, on ke ·älgi iik desv {3). ill ! i pargiala P s-

hoone ta ·, ole mätiratav. Ilms 1 oli siin vaid vä ed. 

Par i põhios ·s tu. oodustavad saared, trad, mill hul-

as kuusk ja ändi. l?u.ud erilia lt rü.hmi amato.. Väike park 

oli ka Jänese kõr si · or, fJiin hiJ.' selt hõbe e.jud st. 

Perk o rahuldav ei undia. 

ül~statud viimati l968.a., pildistatQd 196o. j l962.a. 
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