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25 . .EQ_ /Rcrcne/ _]j._ (Br unsber ·). · üt1in:õif"'. 

V"' t 1: int lf/ , v .. et~el inc ovboo (V • ts liina kihelkond 

.!~aP..~ on ühekordne keskmise uurusega u.i thoone, mida katab 

le~.s k.:..ttega pool 1 katus. iimane om b esi- ja küJ.gfa.asaa i-

dP.l laiu eenduva ~uuleknstil· l udk niisi: amalaadne k 

all. oolvtilu külgedel omab niis on poolviiltl k' u..:>e ltolm.m:.r 

vaid tu.u el ua. Osa hooner:.t kelle:rd +u.d, ~uhu sissepää 

toi ,t1h hoc:v e otsa.f· ~s ad.ilt. Roorle seinc::.d odeJ..u 11d lcdade 

horisan aallau' ad ega~ lloon nu·gad lahendatud aga v aderlõi.ke

g .... kattelau.l :.:d ega. Aktlad i ole fA1.U.red, kt ul.jruuduliaed, &.ti.J:·is

tat d latade pro ileeJ:i tu.d piirc1 1· r:.dadeg • Väikesed nelinurk-

ed eJmad va~r,ustaved oolviilude~ ke lakapealsot. Hoone esi

fassaadi ve,sakul tiivnl p:rl.kneb võrdlem.si uur lahtine palkon 

kõr el ~:: lki v·.soklil, Kaetud ühepoolse kcl.degs. ka tu sega. Vii-

jelj t~;.;hul sed t:ti ttv.lbo:-d, milled. ,,ahel 

on lih _e !:l,asits".stliku .ot1i,Fistikuga võre. 

con t võib lt.F·eda h · t.u ... J.a.ad ~ J.t kl ss:i tai t .ikuks ehi tu-

s e j. I g ooJ ·..., t või k • -,...'1d.:. k sl•el t, on kasu usel ko. ·-

"lieJ:.i tena n· n 1 h J. vas ei :tndL,. 

Kõr 

leidub mõiea~üdemikus suh.eliselt ~ vukalt, need 

n~~l rel"eefil h·jali, vürdlemisi sus1ieemitult. 

i ... 't on · ,.,a are.meis. Oluis ad on: 

väike kroLvin ta seintega maakivist ehitu. , mis kaetud 

1 astul-atte a o lk~.;lpltatns gD.. oone räästas eendub, 

moodtA.stadea 1 udl· ei:3a ul aluse. oone taga:fassaadil ning pool-

xol .. a kt all lihtne ~uulekas ilaedne laudkarniis. 

I oo om b sikülj el n. n pool iJ.luo väiks j d piklikke aknaid, 

mis na u tJ,k ki, ää:t·is·L"'tu.cl tellisteg • S da kompalttse e pro ort-

sioonide a ehi .us voib lugeda XI s a· . ke slcpa.l. a hoone es 
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Töölisma·a (?) on viiike ühckor n.c maak.::viohilius, krohvimata se 

te 1:1ei.u.~.,~ t kõrt!J m kelpkl? ;v.sec""', miJ .. oJ lakka valgus 

tavad W1kaav 

~se el võis varem olla õlgkL ~. oo eo· s~oeinsd on esifassaaa· 

i- enuc.L , ning .ne J.e toetuv lsi raastas moodust: b kogu hoone 

L.:luselt u.lu,:luse, mill 1. 0 vooderdatud l~;l.dadc"'a. atns o.m.ab 

seejuQres lihtsa tuulcK,st1la8dse laudkarniisi. Aknad on väike

sed, pUstsed ning kuueruudul~sed. Ehi us võib pärineda XIX saj. 

I poole lõpust. 

lill on m3.e...ki ·.Jint k::rohvi1.1::t ..... SE.:in tegc. ~ik1 ehi us omab 1 ·~;, 

vJ..c~va d.. Icon~t k .... t t ... :... ... tuka·~tLt,!.. viJ.lka~us. H one ühele ot-

sale on ju.u::de ehitatud tellis.~ivitulpartega lühik'" küün (vari

senud). Ehitus võib _ärineds XIJ s~j II poolest • 

Laud ad on Va:r'isenu.d. Olid maakl. •i.:; Jr-rohvim a sel.ntcga ho ned, 

mis asusid peahoones · suh eliselt k~u.gel. 

~ p11uduo, eehoone ees avar e"bamäärase kon. uu.riga väli, vahe 

tult hoone ette istutaud mõned vahtrad. loo.ne aga väike aed, 

mis iiratud ro()nJ.n ate le.b.tpuu.dega. 

rülas~a.tud j& piJ.JistatLtd 1972.:.1. 
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