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tõttu ei ole võimalik möisa peahoone ilme kohta
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kaetud laastukattega viilka u.sega.

tähistab tema keskosas asuv man elkors-

ten, mis omab katuse kohal masaiivae, karniisidega korotnapitsi. Seisund hea,
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korteritena.
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L- tihe kujulisel t paigutatud

massiivne kivihoone, mille kahekordne kuivati osa võib olla
vanem. uelle seinad krohv

ajal eternii

tcga, aknad väiksed, omab

ka~s

attega viilkatuse. KU1vatil kõrge, erakordselt

massiivne, karniisidega kujundatud korsten.
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aaki idest, osa faasaada krohvi tld, omas algselt

tabumata
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is kaasajal asendattld eterniitkattega viil-

kattlsega. See osa võib pärineda XIX saj. II poole algusest.
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eosaline: 1) peahoone ümber vabaku.jt111ne vb.ike perk,
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es jätab hoone a u~uks

maas ikku. Pt1iatu koosneb Val.Ltraist, papleist, saartest ju
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2) Vilj &">uuuia

•

ja

11

nga tee ä.ä.res paiknevad nn.

11

vaLtraaed 11
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