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24. IDI mõi~ (Bentenhof). Rüü limõis. 

Lasva Jr/n, "Oktoobri Lipp" kolhoos ( Rõuge kihelkond). 

· mn."'!; ' .i..lwiud torm võ vi ~ a kaetu.d keld 

ri le l' gmcn d, .mis 1 Õl i .. u. li liiste .:.. . ru0ll6 oli keskmise 

t>lll l'U.se · eh..A. L>l.O. 

lulisemad ssilunutest: 

i -kuiva~i - on l.aott1J. ellistest ning u-chvitud. Algne k:...tus 

ol~ oolkelpkatu~ lih sa rcfiiliga telliskivikarniisiga. 'aas

jal omab eterni~t- ja l~stukattega viilka se. Ehi use asi-

:f "'sa on .kujunda ud ri ... kal~.k.u liigend tuse &. oone k skosa 

0 5 :!Vaga süg •. ..v ulu.alune, mille kaaristu kõrge kaare ga s il! 

. u 0 ttv . ka el e karni ·"'ide ga n lj t l.buJ. • 

D Ju \!"" ..... ta 1 seenid, aadsed en ka 

hoone nurk .. d 1. sif!sse...,di äärtel o.ikne 'm k .... p i.kud' mille 

k ... are k8.lln ,..d to e tA. ad lri t sule vahek nii e · le, kõrge k aar gE'. o 

dekoreeri '-lld ..L.Il •• lliü i <sa. K m•p ti... u ........ ai 1. ;; .,._::i.ke ruudu' ujuli-

nc aken 12-ruuduga. ~etikutesli kaasajal läbi murtud ak-

seks. Ulualuse kaaruksed omav d ru tkala.sa amuetris laudvoodri. 

Hoone võib r>är ·n cd· XJ X sa~. II poole al 0 U""cet n· e tem· ehi tu 

1. ·di võ·b lu,:ed" hic:+o "'J.ts:i.stlikuks. '" -le: or ühele ots e 

piis ti t· ud llilj em, tõenäoliselt viim[_sel o j andiVf hetusel veel 

"i.r..e ellisteAt juurueubi tus - l·.uiv ti. i us ~atab kaasajal 

e ern~J. · ut ega VJ.ilkat.us. 

Vesiveski - väiksem telliskivihoone, hilisemate rekonatrueeri-

mis te u.la usliku.l t muudetttd ilmega ehi t s. 

~on hävinud. sä.ilu.nud "i.ks~}:puud st võ;b järeldada, et 

tAgemJ.st oli plhijoontAs va ekujuli e v~ikese p·rgi , kus tam-

m · ~;~, vabtl .te kõrv. 1 kaf.1utat d. k~-. ehis . 0m.h. vara, puude-

t: pe 1 oone ~::·es. 

il, is~atud 19G8 •• 
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