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ene aa riigi sisekorra ühtlust iseks "ötati 1775 . a • 

älja üleriigiline kuberman use~dus. ~ toriina II tootles sel

le laiendamist ka B 1 1 uberm gudele ende tihed a lii 'so 

huvides ene a. a. 1785 . aastal rakcnda~ig1 see vaatamata koba

liku aada1konna äe d rle astusa1eu1~. ~11inn ja 1ia n' e ati 

timber kaber angu.l1nn deks. 

dusta ud õrn kre1s. 

Esi gna kreisi inna 

ia kuberman . ulus ka ast 00-

ik langes V a- oiola kroonum-1sa 
\ 

maa-alale, mis el ... 011 lil'maehi useks sob· am. 
vali ti õr õisa a - ala a järva p5hj ald 1 aa-alal 

asus SUlll' mõis~ 1.-' r1'a6 am jo., 111ine obi esi 

mise- ja koh asutuste Poig ldamise s. 

v~itse-

iom"är s ' t' älj E. ju 111 1784 . ..... 

1785. a ., kinni ati linna terri' orium (307 ]j ..... ), milline Il US 

jäi plie kuni l~35 . austan1. arnal a~s al inni Q 1. ka linnw 

plaan. 11siis on Võru ja asta v am all- a kabel' 

jatud P diski es' saed linn-d, millis d raj tl kindlate plaa

nide järgi. 

a keskus - uruplats - planeeriti kõige õrgemala 

.... a-alale linn Qd es. la i koos isel läh ti kroonuli-

k st klassitsi tlikest printsiipidest, :~6 kes sete änava e 

t ljed pidid joo uru tsentrisse. ime ta tud põhimõ-

tet õru plaanis v' id osaliselt r • 0 hu itav mär id ' , 

et Võru plum i "ljatöö t sel 0 oldud ho c~s paindli 

a egaelt planeeri ud aldiski puhUl. i üldistevt 

põh õ etest on siiski lu eetud j~ ii oodust~vud än v te-

ahelisvd kv korr aoärasei röö pkU1i mid . var talid j aO-
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tuti põhiliselt 10-12 krQndiks. Võru linna asutamisel määrati 

elamu te osialgseks arvaks 40. Stluremad krundid sUd linnus anti 

kodanikuõigusteg kaupmeest le ja käsitöölistole. Lihtxahv~s sai 

v~ikesi krunte linna serval. Siinjuuroo tuleb märkida, 1785 • 

~l1nnade Jct,rja ll aJ.use1 sai kodanimõigused v altarnad ja eeliselu. 

katsetega inimcs d, keda jaot~ti kuude kuteeooriasae. Linna jÕQ

kus j a areng nin hoone stuse laad olid otseoes sõltuvusas linna

kodanike kategoori~te Vahek9rdadest. R j' t .... vt.. õru linna soodsad 

a~ustuminting'i mused (me tsamaterj ali ta u. ta andmine) tõid siia . ' 

nli Bal. ti kui ta välismaa kod anlkk 9 kelled e poolt 1'787. aastaks 

oli v~l inu.d juba kakskümmend m· ja. ,:r l1 lilUlU plaanis It.ui ka iik

sikehi taste la' dia (pUithooned, maakivi t vund endid, . põleta

tl.ld telliskatused) on tunda vene mõju. 

V::...stuval "linn..-de kirjalaU sai ~~anõu.kogu ja, magistr~:"Hldi: 

millede . valimised toi,mllSid esmakordseltaastal 1790. Kõik ee1-

toodQ sooctu~tas kupitalistlike suhete aryngut ning k dl~stas 

takkivn kodunlas l' iematele r~gkondadel~ OS8.Võttu. linna elust .• 

P \lI I D.jal saavut-vid baJ.ti aadl~d oma õieuste osalise restor

ratsiooni (179( . u. ), mis oli üldises arongus eat~voks tagasi

löögiks. 

';simeeod m j ad raj ati turuplatsi ilm rusos" turuplatsi üür-

de reserveeriti rUlwi rae~oja jt., asindu ... likumate hoonete jaoks .. 

Vanim d säilinn hooned Võrus on endine mõisa härraate aja ( I VII 

saj . ), 1'793 . 8 . ehi t;.tud Jll ja, ku.a elas kirj anik 3:'1' . R. eu tz mld. 

Linn8_1uanis on hiljem tch ud muuda·usi • • äitekn ei ehit'

tud a tariina ltirik (1793) ettenäh' ud kohale; hoopis Dla" :1 väli

ne oli 1793 . a . r ja ' ud J ekater11na kirik. XI saj . iltend ati et.

tänavatel)' :t:!stuvLd lr.õrv<.ü tänaVcd järveni . Ka ei olnU! osL",lr- soa 

plaanis ette nLi.h uud linnaparki, mis raj a ti saj . ke skel . 
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