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Tabivere k/n, ..... aarepero. sovhoos ( ·· ~si kihelkond). 

on keeruka liigendus 6a k~bokor no ki~~.oone, ille 

algne il!no raokoot~ m "äratav, ku....~a hoone kannatas 1932. a. tu. 

lekabjus ning ebit:;tti seejär~l kahekordsek kollihooneks üm

ber. 

J.lg:te ehi tu. s oli ühekordne manoa~d · orrasega (?) auu.rem 

kivi...~oone 1 mis liigendatud mitmoe gu.st kirl.lliste rõdude ja 

väljaehi tu.~tat, ~1. !llõnL ga.·tol andm tel 

omao ka torni·taolisi tilJ .. ehitusi •.. oon. omab kõrge lõhutud 

.maalri 1i3t puhta vau.e.ig müiiri tud ao!·tlikorru.s , mida eraluab 

põhi o· .• :leo at prof il eringug ki;il• iis. õbikorrus omab kroh

vitud välisseinu ning erillcva suurusega l3medate kaarsillus-

~e ea kaetud või rJ.s·t; i.ili -1."11;; ulisi akna d. endest osa v,·-

ga lal.ad, 4 poolega, osa ~oJ.mikakendena. m. vad väga laiu. 

liig nda·~ud eh::..sraamo ja d Kera · iiveeid pindu nende all. lilla 

oo i~1se1t on kujundatud soklikorruse aknad. Peauks siseneb 

kõrgelt raidki vi 't repil t ert::r.1. liku.l t hoone ttäralõigatud" 

nu.rg·~ t. Kod~:mliku.l perioodil ehi ·ua k etud kõrge katusekivi 

kat~ gu kelpkatuseg~. Pa~ei kUljel hoonel lai ja kõrge kivi-

terrass. Algset oonet võib lug da saJ alguse ju.ugend-

hooneke. On pool tü. i ni.t: g rahuld avas ei sundis. 

llec mi ttc Pulju., oluliaemri.\ ou: 

alitseJam ja on ·· e .. or·d1 e iil-ls k:i.asaitoistlik ehi~us. 

Kivist, kro.rrv.:.tud vb.lir:sein cg':!, k o t ud eterniitkattega. )OOl 

kelpkatusega, millel lai räästakarniis ning selle all kogu 
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hoonet ü.mbri tsev hi.sv<:H:.L Aknad Quured, kõrged, omab lalta

tube, min ~ä.ljuvad otsaviilu 3 aknaga; lakapealset valgusta

vad 2 ü.m.utar~us ." viilu;ik.ont. Hocne o sal hilisem lahtine viil 

katuseg· rõd.u. 1 oone oti.rineb XIX s j. keskelt, on heas sei-

:.~u.r: 1is, kasu.t& isel korteritena 

_!!- suur maakivist k~assitsis~liK hoone eelmisega samast 

perioodist, :mõne tJ. hilj m rekonstrueeri-ttld. oonet katab 

o o:.:U. .... c:...otukattet;a, o s<ll · algse '-ki vi.katte a poolkelpkatus 

.u.ill l li1ü.ue riiä"l ~ak .... rn.i..i.s. Hoon~ eaikü. j e kesk0sas seina

pind taa.nd b, moodus ades silg~ve varjuulu.se, mille laete.las-

tikku kann.av~.td 2 Uaarsammast ja 2 pool ~~!1!ll!last, .m.is t~os·batud 

vüga leaies proportsioonidee kapitealidega dooria sammnstena 

baas~d ouuduvr~. Jlgsea aknad kõrge aegmentkaarega, hilise

mad l::met...:l .kaaraillusega. Akenael . s.io..d krohvi tud ehiare.amid 

Sei.na?ind ~i ide vahel krohvi ... ud, see del:oreeritnd kivikil

dud ega ( "tiki ud · ) • 

~~ maoelus a ad koos vaikese kuiv~.n~iga k:ompaktae grupi. 

Hooned ei ole su.ur d, ehita·tu.d krohvi.mata maakiviat, mõnel 

avadel ja nu.rkad.el kasu atud tellis • Osadel viil-, oaooel 

poolkelp~ct..tua. 'l?ärinevoo XIX ~j. II poo_est kuni saj andi 

lõpuni. 

· u ,... • ~ 'n· ;:;.. ...... l' '? e,, '-l,:J <;. 

""'!õ:U. 'l~ ""'-· o· ..... ., 1u .> ahuc.tH.! vuik.nes vabal·t pargi-

puiutu ja. v; iksste vliljalo.te k skclt p •ul cone .i kulges pt.ies· 

poolkõrgeid ja kõrgeid põõsaid, mis liigendavad koga pargi 
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pinna J.: i giku~ lis ... ·~ ccioGüst cm ·.ga a apiraalidena lõppeva 

lnm.etlikke 'linka~.J. p lke-va~;..tepnnktidet ·. Pargi madal.amas 

o~~n t:ii::_.id. P \ • .:i .:.e· s:t A hr.J' ~ s' osa. e ekora:tiiv õsas-

tc:::;t 

.Etlln.G"t·- ti.d j -l ro, ti lS 71. 2 , ~ '1c is atLl 1967. ~ ~ 
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