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24. !4,_RDE mõis (Kardis) ~ iititlimõis. 

Pe1j a k/n, oom K teehaas ( r.• juse ki elkond). 

Peaho2P~ oli väike ühekordne puithoone, mille kohale ebitatu.d 

s1.1ur kaasaegne kahelrordne ku.teeb&.asi keskusehoone, Vana hoone 

sellega likvideeritud jäljetult. 

val~ ov<..il l"il: 13 ei uhi · u.sed, usuvad 

rü..hmi a u.l t Olu.l.i.,.c ·ad on: 

..l!l,Usejam.a..ia on ü.hekordne puithoone, mis koosneb madalast, 

libtsas pui thooneat ja selle otsa riatJ. ehitatud tiibhoonest. 

Viimana oru b 1 akorrusa, .mille ak.nad avanevad otsviilu.des ja 

katu.se välJ .hitustes. loonet katab la stukai:"ega viilkatus, 

millel u.11.;-:epärune eklektili::Je kujund s8 a vu.i l.ust räästapi ts 

'·~b oone asetseb kõrgel tellJ.skivist soklikor~usel, peauksen· 

tõu eu kõrge 1:.:.. iii ~epp, mill ü.lcminc pod s · or.t av~ lehtine 

puitrõdu, kaetud lumeda katusega, mis toetub eklektiliae ku

jundusega uit ulpadele. 

Hoonet võib lugcd· pürinevuks knhest ehitusperioodi t -

Vt:..rt Cll.l oac... ehu: üli.l'nrw, t•Uenr ~)s· XI~ saj. lti l.Li151;0I·i tsieruis· • 

i tu.s heas seisunJis, kasv.tatal sEl l&.ste ·;.. a. 

Kuivati on m ak.:. iot viiike kahek rdne -i vihoo.ne, mUle akn.~

j a ukseavad e ladwnieel aeu.tE:ttud telliskivi. hoonet katab ka

usekivik~ttega viilkatus. On XIX saj. lõou ehitus. 

J:J<....ut on vü.g. ~uur j ·nes .... iivne ma~1 i i~t hoon ... ~, mille ll.kse ja 

ak.!! .... o:.v· d lc.medate k .... srsillu ... i;cga. ä2..ri;.;::ta· ud elliskiviga. 

llü..ü..r pu.ht .;lt V'..lurritu:l lõhu.tud r-...:::.'-"-!ti i~t. Hoonet katab eternii 

kat tega •;i~~.l..l~:... tu s. ill::.i t so kcGktt:_j <:;le :cisti keskel pealisehi

tu.s, mille viil.kat:.:ts põhihoone katuseharjast kõrgem. Pealis-
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ehi is arvestatud tööl i te korteritek J laotud telli tost puh-. 
tH vuu.giga, .·kaP .eet valgustab väik kaksikP..ken. :i tu s omab 

eklektilist laadi. Ko ;u. hoone i; VÕ :ib ] tl,., 1 ~· n .. saj. lõpu. või 

vahetuse ehitu~eks. 

1:i ~viel .it .... , mis l::.hen at• d udug .... aloog-

s e le.e.1is jf:l Ku.jul (lõhutud maakivj•t te li:.," ga ääris"t&:tttd 

k l3 0.rj. te si1ll·~t~ a ... tVad: ii_kn tn .. J, telliskivi,·t pe~lisehitus 

kortcri~ouks j n e.). Hoone nm, ·.Pd J. o Lt..K out.tr teat. ptthte: 1 t tahu.-

laetud kVE..a(~l'eid m.E: .:n' t, v . t :oo e.. 1C)ib ägt• kvuli te tse 

mtiürj.tehnika · lusel .m(:iUr::ttn :x e Aj. nl '"'tl ,.,e clli tu.sek .... 

Rahumaj ak~ vilj apmlaiaa jääb kä i t.1. et a t.a, o.n urhi tek tuuri.rnäles-

tiote nim:i.stnn. 

t"'..olmi , L'l1Jlcde a kontra ... t· s k· oed n ·ng · rvllh:Jlt siberi nulgu.. 

·õiaa t kul eb ·:urunel .. ida ~rde mä. ouu11'"'n. V!unasel tiheda .au-

... u- ja kuuaeovaalit;a piil'atL"'d tasa!'le vtilj uk su\.U'e maakiviga 

ühel äärel. Ki ile raiutud stilise ritui S ackclbergide vapp 

niü liekst nstackelberg ' .. Siia rajati mõianike perekonnakalm. 

Maetud 1 e 03. a. Rita 7 • Stackelbe:t·g. Kalm rü.üstatu.d. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1963. ja 1969.a. 
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