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56. SOORU mõis (Soorhof). üütl1mõ1s. 

Tõllis e ls/n, "Esimene " kolboo ( Lu.ke kihelkond). 

........ .==--.. on ... õj - puru t vU 1n hilj ew t=··ies u.la u s ümber 

• $lgsat st .. "l.l ud osaa ot j"" el ub, et hoone oli 

ll. end g Uh 'Ordne kivihoone, 

millele oli ilmsel kc u ulatus Välj d t in , puidust 

mansedkorrus. Alekorrlloel olid kitsad akn • tus võis 

pärineda I .... j. 

!õrvalhooneid on mõisasUdames arvu.kaJ. t, nad paiknevad hajali 

rühmades, mille tingib järsk reljeef äike-Emajõe kaldaastan

eul. Enamik hooneid li:" s taastatud muudetud ku. ... ul ped.le sõda 

või ümberehit tud hiljem. Olulisemod on; 

Ai on keekmi e uuruse a pui"tilloonet )Ohiosas ahu ad rõht--
palkseinte ga. Huvi tavad on · ellietäi tega vahvärkaein d pool

viiludee, kus ellise pind krohvitu.d. Hoonet katab seintest 

kõrgem pool elpkatus, katteks laast. Omab poelviilu kelbakolm

nurg all säilu.nud rofileeritud puitkarniisi. Hoone esifaa-

s ad on ~ea kogtl ul_ tuse keskosas te.andatud uJ.ualuseks, mi~le 

rä .. stast ke:.:anava.d uued lih sad pui ttulbad. On algseid uksi 

ruutkal abamustris voodar isega. Poelviilus on Uks v ~ärgi

vah täit ·v v··1ke E -ruudul ine viilv.aken. Hoone võib pärin da 

____! on pike -y.ol i t.d s kae ud kaasajal 

v~ilk.taso .n. 0 sLilu~ud ~ur 

lameda ke. r g'} ··ur1s alll vaike te 1 ~aa ·e 

uksed • ka e tll.d 

andega. Hoone 

õi alg ~1 t pärine ,.. ."'" saj. II . ooles t. 

~uu~ on väga suur ja m ssiivsete proports1oo4idcga krohVimata 

telliskl. ihcone, mis ksetud kõrge poolkelp~atuse , katteks 

laa t. Omab profileeri ud elliste t rä·· s - j viilukarniise 
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iu kaunietatud hammas õikega. ..crniis pool iilu all krepi

tud. Hoonel on av· eri ujuga ja s u·usega. On kõrge kaar ga 

elluri kai, mill 1 ki t us k frontoon, on ka nelinur aeid. 

k etud simsiga. Sam akendega. Kõrge kaarega llksed on ääris

t· tud kcskr:dse el uruseg ., kõrge kaarava a akendega, mille 

silluse ül :·2.rel kaarfrontoon. Nelinurkaed t1k ed ääristatud 

rl4u.dv.klljuliste ja E.-.:v.u.duliste uk ....... de a, nende kohal simse. 

Lnkc;;.uks poelviilus aga on ka tud lameda kaa.rega • 

• oonele on tahaküljele püstitatud tiibehitusena väike 

kü.lin, millel nu.r ad el .. el j tahulised telliaki i tulba\, vab ed 

t··ide ud püntlaudadega. Hoonet katab mad 

katte ga. 

Viilkaius, laastu-

L' t on seega his ori ~.~sistlike eleme-ntidega ehi·liua ilm-

oelt XI eaj. IV veeran i5t, küün ag elgi hilisem. 

uiva~i on väike maakivihoon krohv1 tteta, lõhutud maakivi

de t. oonet k tDb a stukottAgq viilkatue, millel laialt ttle-

ulatuv d rüäot .d, c:·moi e.j :.ü=.,ry · tljund atud. Piiatla11dadest ots-

vi~l ees on viim·ne s rik~pe ~ ava ud koos pcnniga. Sarika 

välispind on seejuures profileeritud. Hoone on Uhekordne, 

KUi t a k ivatusruumid os· omab kak madalat korrust vasta

v t a ü teise koh e ~setatu väikeste akendega, millel 

ee d~ ellisaUr s - ja lai eenduv eillus. Hoone otsafassaad 

on viilu 1 tu e cl t t a.11.d .. tud ulucluseks, kus paiknevad uk-

se • Ulualuse r~~ ·at k V~ m< asiivaed konsooltalad. 

0 b puidust tu.nl1.1. uskor~tn· ·· o t~11 .s't-,nt kõr ·e tt korstna, 

Iloone on oeeg· tõcn:iol' el · a !':HJ~. IV vecr d1 ehi tu • 

kr oh vi ud hoo 1e, ille aeinud on laotud 

oo telliste t. 1 oor~et .t\..ttt b lae: tu at e.,.a poolkelpkatu.s, mil· 

lel peolviilu kel kol t1:r.g 11 la lih e 1 dkurni·e, kiil 

xassaedidee ga kitse s pro·'i eerl. u.d telliskivikarniis (nur

k~el). Hoone aknad on väikesed, kitsad j 6-ruudulised. 
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naid i:i.ä.ristab val endatud lai ''äris l:.rohv ·pinnu • s alaad-

alt on valg~ndatud liseen.ld esifassaadi nurkadel. itus 

võiJ pär1ned8 XI saj. I poole keskelt. 

• ie ei(?) on väi e, --- j d iisna kõr GC ü.l1ckcrä.ne segaehi tu s, 

kus ~oole .õrgu ni kro im ·a mcakivi,t, kõrgemal 

kro im<.. a ·;; J.list s • one k~ta uu vi!lk tus. Hoone nur 

gad on ~u·unda ~d tellistc·t nurgaliseenidega, üks liseen on 

ka esii'asaaadis, eraldar.:lc.:ka paremat t· iba, ku.s e1.1u.r uks ja 

t\;lda i:.i.äri -cav,d '· ak~.nt. eed o vc.d kitsu.id eenduvaid tel-

1' sää.!'i eid bo.rn.'b·· ate plok.k d.crLa. Hoone on seega histori.t-

sis't;l;.ke o tiilielE: F.·n id a eh · tua, tõen&.oll.sel t sB\i. 

lõpus . 

Lallis,2Ja maja(?) on ü..heko:r ne .k.rohvitu kivihoone . .mis 

o.mttb ralj eefi tõttu 1 õr ga ~oklil orrueo a o tsafaesaadi. Hoone 

(;1lgne poolkelpk!lt s on u-,en atua. u viilkatuaega. Algsest 

h on ut on h" .. i ::F ~1 · oto~~ussaad. ee on 

kujunrl . ud liia:cn .a ud ~:i.un ... vra: all on kitsas soklisi.mss, 

tilal lJ ool viilil 6.11 :J ga lni ja lame v allevöö. Selle s't kõrgemal 

on peolviilu al-.. ool jõttl e ho ~J...,ol.lta"· oe rusteerin uga. 

~elleu fp,ssaadis p u.d Vtd akn~d, kü.l on~ a põhikorru el 

ke. ~el uks j · selle kohal ru .du..k.-uj ulinc suur peti • Aken 

krohvipinnc: e maali t: d 4 rv. u a. ·· ur ·el on samu. ti petikak-

nad, ki to :...Õ., illUvOO:t· v6, >- 't l l ul~ 

lu o oeri 1.1ud pinnu 1 e skcl oü 

1 aU!llistikuga. PoolVii 

rr~ )etik ruudukujuli 

.... e illusoor r_>e r ........ m •) ~tu • Jc-r;J. ·u. i;' 1 äär rnsteeri tv.d äär i-

se · j k· ~r lõ_ e ~tud lukukiv .:.gd.. ~ 1el pool segmentpeti

kut on rus"'...eeri u ?ind es väiks m d ruud ukuj uli ed etik

aknad illu9ooraete 4 ru1.:tduga. See -:n on ehi-vu.s klassi tsistl1-

kus stiilis, selle stiili lõpu ioodist, ilmselt XIX saj. 

keskelt. 
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n kWJ.i 6 h~ 

ga.. eal o ~e 

- q. -

u.ur ja k .~.eosaline, mis eraldatud ojakese

eb õ •g 1 ja kits 1 xecmiJu.l, i õ tu Yäl-

j aku.id hoone ü.m' er e· !n .. jun , on v id "tS • Välj m j and us-

hoont":te st J.<:.~ , kus ee~co • uistll o e::. akujullae aie:u 

va ·i 

his-ku 

pii1:·i ·lav 

da. ... .le 

ti Vä {.,~ i "n · s · u. t u sv ·.:t .... iga, koh i 01 u uu as 

ine h u v likuga rüh · · aJ~.ud >tüdi: -le-

- a .... k. r~r o ääz·cl <.<j t.n u.s oanete poolel 

:.:... na- j 1 h ..,e iCi mz.iL laDh 1 pikk bõbep jQ.de ri-

od ·~ s e liikide ( dolJlin eriu pär , tamm, kuusk) 

O!l oUllr leläat arn(Ao Vp ' .get ändi, ük SUtl:C orkaVa kuuse 

hd evorn ja _" ju ~Kcr a:tii nõ- aid. Pd.rg· at väljub pärnaal

e • Oj ääre on suurem J gica , mi~ lõp ta ud enne al a 

macnteed uur ~arumiku.ga. See moo Lst·b ~ar eise osa. är

imi väli~! n, et ~a ed on stutatu.d ridades. Tammik rajati 

saj. algul. 

Park sõj tur..ov~ 1 · kabjustatu.d, käesoleval ajal hooldu. 

va a uudul 

75. a. , ile iatatv.d 1967. a. 
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