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Guaranty Building (1896)  8 توقف 

ناطحة سحاب حديثة مبكرة /  Adler & Sullivan           

من أولى ناطحات السحاب. يؤكد           

 Sullivan        

"كل شيء فخور ومرتفع".  -على العمودية                           

حدث حريق وتم تهديد   1974 - في عام       

الهدم. تم الحفظ بسبب تصرفات                

والسيناتور   Jack Randall       
                  Daniel Patrick Moynihan      

 

  
              Rand Building (1929)   موقع البدء 

Franklin & William Kidd | Art Deco        

        عندما تم بناؤه كان هذا أطول مبنى

 (مبنى في بوفالو )اآلن ثالث أطول      

      .George F. Rand Sr رئيس مجلس              

          Marine Midlandاالسم: ا                         
Bank   إدارة          

 

Soldiers & Sailors1 توقف 

Monument (1883) 

George Keller المصمم :       

Casper Buberl)التماثيل( النحات :       

Civil War.       تكريم المحاربين القدامى في  

 تمثل المشاة وسالح قدم 8أشكال أربعة       

 الفرسان والمدفعية والبحرية       

Lincoln’s Gettysburg    

Address       محفور في الحجر    

(Washington St.)مقابل.      

 

            Liberty Building (1925)2 توقف 

 Alfred Bossom | الفنون الجميلة /        

احياء النهضة الثانية                                              

 German في األصل يسمى         

American Bank )1882 تاسسس).        

( بسبب1918تغير االسم ) تم             

رد فعل الجمهور على أي شيء                          

        الماني

 

                         Mahoney State Office3 توقف 

                              Building (1932) 

E.B. Green & Son (w. Albert Hopkins)      

 Art Deco          أثرية كالسيكية جديدة ث. تفاصيل

وضع حجر األساس من قبل الحاك               

Governor          Franklin Roosevelt  1930 في          

     Walter J. Mahoney-مشرع قوي في الوالية و      

عاما. 38قاٍض في المحكمة العليا للوالية . خدم                

                 التقط صورة لمدينة بافلو و نيويورك                            

ألختام على المبنى!                                                            

 

 

Jackson Federal  4 توقف 

  محكمة (2013)

/ ما بعد الحداثة  Kohn, Pederson & Fox         

جدار منحني مصمم ليعكس انحناء الدائرة وبرج        

        McKinley المصعد يحاكي نصب 

Monument.       

دستور الواليات المتحدة بالكامل على زجاج         

جناح الدخول.            

                                     

  

 

City Hall (1931)  5 توقف 

Dietel & Wade | Art Deco         

عاما فقط عندما تم تعيينه.   33 - John Wade        

نكسات البناء: بسبب قوانين تقسيم المناطق الجديدة          

للسماح بمزيد من الهواء والضوء في الشارع.        

      Frieze: يُظهر المواطنون الذين يحيطون بفالو 

نفسها مصورة على انها سيبيل مسجل التاريخ         

الذي يحمل كتابا يمثل تاريخ بافلو.               

 

   Old Buffalo Athletic Club6 توقف 

1924 - E.B Green & Son      

   | Colonial Revival        

        Statler 1921-1923 الحظ كيف يكمل 

من تصميم          Statler .(نفس نمط القوس)

George Post & Sons.      

ببناء فندقه   Statler قام Buffalo في األول       

Washington & Swan والذي يضم         

اشتهر           حمامات خاصة لكل غرفة.      

Statler بابتكاراته.          
 
 

 

 Old County Hall (1876)  7 توقف  
Andrew Jackson Warner | أواخر العصر         

           الفيكتوري الروماني

موقع اول مقبرة في بافلو                  

 1804-1830s.       

كانت في األصل                                  

City & County Hall حتى تم بناءl         
 

 

 

    St. Paul’s Episcopal  9 التوقف 
Cathedral (1851) 

/ اإلنكليزية القوطية      Richard   Upjohn      

     نمط االحياء                                   

1817تأسست الكنيسة عام         

وقع انفجار غاز وحريق   1888             دمر    

     اعيد تصميمه بواسطة  –الداخل      

Robert Gibson       

   الحظ عدم التماثل : سمة من سمات الكنائس   

          اإلنكليزية والمثلث.القوطية 

الكنائس القوطية اإلنكليزية والمثلث.          

  
   

Ellicott Square (1896)  10 التوفق 

إيطالي نمط / Daniel Burnham & Co.       

   عصر النهضة.       

    أعلن أن المستأجر يمكنه "القيام بعمل يومين في     

يوم واحد" ألنه لن يضطر الى المغادرة بسبب         

    جميع وسائل الراحة في المبنى.       

     1896 كان المبنى من أوائل دور السينما 

في العالم. قاعة             

Edison's Vitascope Hall.      

  
  

                      Old Post Office (1901)  11 توقف 

مهندسو الحكومة الفدرالية / الطراز الرومانسكي      

والقوطي الفكتوري        الفكتوري   

مع ارسال أول    رسالة موجهه    1901أفتتح في عام          

          McKinley      الى الرئيس                               

   .Pan-Am Expo         تدعوه الى معرض        

-ممتاز على إعادة االستخدام التكيفي مثال   ECC City      

Campus         االن  

  
  

One M&T Bank (1966)12  توقف  

      Minoru Yamasakiحديث /

النمط الدولي.          

     كانYamasakiيعمل على خطط

البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي . في       

     مدينة نيويورك بينما كان يتم االنتهاء من ذلك.    

الحظ مواد البناء الخضراء والبيضاء :      

     .M&T  Corporate colors  الوان               

 

Lafayette Hotel (1904)  13 توقف 

Louise Blanchard Bethune      

(of Bethune, Bethune, & Fuchs)       

      النهضة الفرنسية.إحياء 

كانت        Bethuneأول مهندسة معمارية معترف   

          بها من قبل المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين.

Rocco Terminiتم تجديده بواسطة        

2012 ($45 mil.) في عام         
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