
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

נאמינאציעס רעקאמענדירט פאר סטעיט און נאציאנאלע   21גאווערנער האקול אנאנסירט 
 רעגיסטערס פון היסטארישע ערטער  

  
ערטער פארטרעטן פארשידנארטיגע געשיכטעס אריינגערעכנט ניו יארק סיטי היים פון אנגעזעענע  

ר באראן׳ס וואוינונג, א  ׳סטע יארהונדערט סאציעלע יוסטיץ אדוואקאט, א נארט קאנטרי לָאמבע20
׳טע יארהונדערט גייסטישע קאמיוניטי, און א געוועזענע  19זומער קעמפ געגרונדעט דורך א 

 באפעלאו רעדיעיטאר פאבריק  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער סטעיט ּבָאורד פאר היסטארישע אפהיט האט 
ּפרָאּפערטיס צו דער סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס פון היסטארישע    21רעקאמענדירט צולייגן 

שער  פלאץ פון א פיאנערי-ערטער. די נאמינאציעס רעכענען אריין דער געוועזענער היים און ארבעטס
׳סטע יארהונדערט סאציעלע רעפארמירער אין ניו יארק סיטי, א זומער קעמפ געשאפן אין מערב ניו  20

יארק דורך א גייסטישע קאמיוניטי, די וואוינונג פון א לָאמּבער באראן וועלכער האט געהאלפן שאפן דעם  
וען איינע פון די לאנד׳ס  אדיראנדעק פארק, און א געוועזענע פאבריק אין באפעלאו וואס איז אמאל געו 

 גרעסטע פאבריצירער פון אויטא ראדיאטארס.  
  

ארט פון אזוי פיל היסטארישע אוצרות פון אינדוסטריע און קולטור און דורך די  -״ניו יארק איז דער וואוין
  האט גאווערנער האקול געזאגט.נאמינאציעס וועלן יענע פלעצער קענען ריכטיג אנערקענט ווערן,״  

סן זענען גרייט ״דורך זיי אריינרעכענען אין די היסטארישע רעגיסטערס פארזיכערט עס אז רעסָאר
אויסצוהאלטן די וויכטיגע אנדענקן פון דער פארגאנגענהייט. ניו יארק איז אן גלאבאלער פונקט פאר  

פלעצער וועט העלפן ציען נאך מער באזוכער פילע   21טוריזם, און ברענגען באוואוסטזיניגקייט צו די 
 יארן אין דער צוקונפט.״ 

  
אויפלעבן פראפערטיס,  - ען ארויסהעלפן אייגנטימער אין ווידערסטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס קענ 

זיי מאכן בארעכטיגט פאר פארשידענע פובליק אפהיט פראגראמען און סערוויסעס, ווי צוזאמּפָארן 
 סטעיט גרענטס און סטעיט און פעדעראלע היסטארישע רעהאביליטירונג טעקס קרעדיטס.  

  
פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג, האט  עריק קולעסייד, קאמישענער פון אפיס  

״א טייל פון אונזער אויפגאבע דא ביי סטעיט פארקס איז צו העלפן אפהיטן און באקאנט מאכן  געזאגט, 
די ריזיגע היסטארישע פארנעם אין דעם סטעיט.״ איינשאפן סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטער  

מיטלען מיט פאטענציעלע באלוינונגען, ווי צ.ב.ש.  -ט שטיצעאנערקענונג פאר אזעלכע פלעצער גיב
 סטעיט און פעדעראלע טעקס קרעדיטס, וועלכע וועלן העלפן האלטן אויפגעלעבט די היסטאריע.״ 

  
דעניעל מעקעי, געהילף קאמישענער פאר היסטארישע אפהיטונג ביי סטעיט פארקס, האט  

ווייטער דער דיוויזיע פאר היסטארישע אפהיטונג  ״די לעצטערע נאמינאציעס האלטן אן געזאגט, 
אנטשלאסנקייט צו דעזיגנירן און שטיצן היסטאריש ערטער וועלכע פארטרעטן די היסטאריעס פון 

 אונזער סטעיט׳ס פארשידנמיניגע באפעלקערונג. עס איז א כבוד צו האבן א חלק אין אזעלכע ארבעט.״  



    
דורך דער נאציאנאלע פארק סערוויס אויף דער איינפלוס פון דעם טעקס קרעדיט אויף   שטודיעא 

, די  2019און  2015דזשאבס און טעקס איינקונפט אין ניו יארק סטעיט האט געפונען אז צווישן 
מיליאן דאלערדיגע אין   195דזשאבס נאציאנאלע און מער ווי  67,578קרעדיטס דזשענערעיט׳עט 

 ט, און פעדעראלע טעקסעס.  ארטיגע, סטעי
  

דער סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס זענען די אפיציעלע ליסטעס פון געביידעס, סטרוקטורן, 
דיסטריקטן, לענדסקעיפס, חפצים, און ערטער באדייטנד אין דער היסטאריע, ארכיטעקטור, 

 120,000פארהאן מער ווי ארכעאלאגיע, און קולטור פון ניו יארק סטעיט און דער לאנד. עס זענען 
היסטארישע פראפערטיס לענגאויס דעם סטעיט איינגעשריבן אויף דער נאציאנאלע רעגיסטער פון 

היסטארישע ערטער, אינדיווידיועל אדער אלס שטאנדטיילן פון היסטארישע דיסטריקטן. פראפערטי  
דעם גאנצן סטעיט האבן  אייגנטימער, מוניציפאליטעטן, און ארגאניזאציעס פון קאמיוניטיס איבער

 ספאנסירט די נאמינאציעס. 
  

נאכדעם וואס רעקאמענדאציעס ווערן באוויליגט דורכ׳ן קאמישענער, וועלכער סערווירט אלס דער  
סטעיט׳ס היסטארישע אפהיט אפיציר, ווערן די ּפרָאּפערטיס אריינגעלייגט אין דעם ניו יארק סטעיט 

ן דערנאך ווערט עס נאמינירט צו דעם נאציאנאלן רעגיסטער פון רעגיסטער פון היסטארישע ערטער או
היסטארישע ערטער, וואו זיי ווערן איבערגעקוקט, און, נאכ׳ן באשטעטיגן, אריינגעלייגט אין דעם  

 נאציאנאלן רעגיסטער.  
  

  מער אינפארמאציע, מיט בילדער פון די נאמינאציעס, קען מען געפונען אויף דעם אפיס פון פארקס,
 . וועבזייטלפארוויילונג, און היסטארישע אפהיט 

  
 יסטריקט  קאפיטאל ד 

דער קאמפלעקס, אוועקגעשטעלט  -סקענעקטעדי פובליק מארקעט און וואג הויז, סקענעקטעדי קאונטי 
, איז געווען א צענטראליזירטער מארקעט וואו סיי ראיאנישע פַארם פראדוקטן און ארטיג  1915אין 

איינקויפן. דער  געקוילעטע פלייש האבן געקענט אפגעוועגט ווערן און אינספעקטירט בעפאר פובליק 
וואגשאל הויז, אן אייגנארטיגע און זעלטענע פארבליבענע ביישפיל פון איר סארט, פיגורירט א גרויסע  

טויער וואס האט אדורכגעלאזט טראקס און וואגאנען וואס זענען אפגעוואויגן געווארן -צענטראלע ארטש
אפענע פליישבאנקען, האט   200אויף א וואגשאל. דער פובליק מארקעט, וואס האט אמאל פארמאגט 

ווייטער אנגעהאלטן אזוי ווי סופערמארקעטס האבן צוביסלעכווייז איבערגענומען די מארקעט׳ס ראלע  
 אלס א הָאּולסעיל מארקעט.   1970ביז עס איז פארשלאסן געווארן אין 

  
ווען די  1905דער באנק, ארגינעל אוועקגעשטעלט אין   -סקענעקטעדי סעיווינגס באנק, סקענעקטעדי 

-שטאט איז דורכגעגאנגען גיכע אינדוסטריעלע וואוקס, איז אויססטיליזירט געווארן אין דעם נעא 
אפצושפיגלען מאדערנע געדאנקען   1952און  1927קלאסישן סטיל און איבערגעמאכט געווארן אין 

 איבער באנק אויססטיליזירונג.  
  

דער דיסטריקט, וואס געפונט זיך אין   -קאנטרי קלוב היילענדס היסטארישע דיסטריקט, אלבאני קאונטי  
׳סטע יארהונדערט רעזידענשעל אנטוויקלונג אויף די 20גילדערסלאנד, שפיגלט אפ אן אנהייב 

ערט אויף  אינדרויסנדיגע טיילן פון דער שטאט אלבאני אזוי ווי רעזידענשעל וואוקס האט זיך פארברייט
שטח. אין אנהויב געשטיצט דורך די אנטוויקלונג פון טראלי  -מערב וואו עס איז ביז אהער געווען פַארם

וואוינונגען, אפשפיגלענדיג א געמיש פון  160און שפעטער באס סערוויס, אנטהאלט דער געגנט איבער 
ייוועל און שפאנישע ארכיטעקטורעלע מאדעס, אריינגערעכנט ארטס ענד קרעפטס, קאלאניעל ריוו

 מיסיאן. 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2dbc09e2741644dcaf9e08d9bc03ce52%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747546920683668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14PkwHu2%2FpljaBjoRdNM6e509DVtOGQWW0yL44VODyI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2dbc09e2741644dcaf9e08d9bc03ce52%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747546920683668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sC5tDBl0OjGM%2BNwceXNfiY%2FZz%2BTUWIU%2BrHF5o8kpFZ4%3D&reserved=0


  
 פינגער לעיקס  

שטאקיגע אפיס געביידע, געבויט אין דאונטאון  -די אכט - עלוואנגער און בערי געביידע, מאנראו קאונטי 
׳טע יארהונדערט קאמערציעלע וואוקס פון די 19, שפיגלט אפ די סוף 1888ראטשעסטער אין 

דע איז מאדע געביי-טורעמדיגע ריווייוועל-היסטארישע ׳פּור קארנערס׳ געגנט פון דעם שטאט. די הויך
געווען אויססטיליזירט דורך אנגעזעענע ראטשעסטער ארכיטעקטס ווארנער און בראקעט און בלייבט ביז 

 היינט אין באניץ. 
  

דזשאנסאן, וועלכער האט   -ארכיטעקטורעלע לעגאט פון דזשעימס העיטש. דזשאנסאן, מאנראו קאונטי  
, האט איבערגעלאזט נאך זיך  2016יט אין ביז זיין טו  1957געארבעט אין דער שטאט ראטשעסטער פון 

איינדרוקספולע פובליק, פריוואטע, און  - א הויפן ארבעט אריינגערעכנט עטליכע פון דער ראיאן׳ס מערסט
רעליגיעזע געביידעס, אריינגערעכנט די ליבערטי פאול אין דער שטאט׳ס דאונטאון, דער געפארעמטער  

נאציאנאל אלס דער ״מָאשרום הויז״, און סט. דזשאן דער  באטאן אנטאן וויטמען האוז, אויך באקאנט 
עוואנדזשעליסט קירכע. דזשאנסאן האט אנטיילגענומען אין א באוועגונג באקאנט אלס ארגאניק  

מאדערניזם, און איז געווען אן אינאוואטאר אין דאס באניץ פון געפארעמטע באטאן. דער מערערע  
קסט די קאריערע און געביידעס פון דזשאנסאן אין די  ּפרָאּפערטי דאקומענט שטעלט אין קאנטע

, ווי אויך טוט עס אידענטיפיצירן ּפרָאּפערטי סארטן, 1977ביז  1961גרעיטער ראטשעסטער געגנט פון 
עס וועט סערווירן אלס א    רעגיסטראציע פאדערונגען און ביישפילן פון באוואוסטע עקזיסטירנדע ארבעט. 

 דעזיגנירטע רעסָארסן.  -נדיווידיועל נאמינאציעס פון דזשאנסאןבאזיס פאר צוקונפטיגע אי
  

 1975שטאקיגע הויז, געבויט אין -די צוויי - דזשעימס עיטש. און סערע דזשאנסאן הָאוז, מאנראו קאונטי 
פון אן אויסלייג דורך ראטשעסטער ארכיטעקט דזשעימס עיטש. דזשאנסאן, איז געווען דער היים פון 

, ווען עס איז פארקויפט געווארן צו נייע אייגנטימער.  2015ן פרוי, און זייער פאמיליע ביז דזשאנסאן, זיי
דער היים, ארויסווייזנדיג הארמאניע מיט איר נאטורליכע סביבה אין די וועלדער, פיגורירט דזשאנסאן׳ס  

- ציעלבאדעקטע ווענט, א ספע - אייגנארטיגע טעכניק, אריינגערעכנט א צוקנייטשטע דאך, סטוקא 
אויוון, און געבויגענע אויבערפלאכן. עס פארמאגט נאך כמעט אלע ארגינעלע  -באשטעלעטע הייצונג

 אייגנשאפטן.  
  

 לאנג איילענד 
עלעין דע קונינג, א פראמינענטע אבסטראקט   -עלעין דע קונינג הָאוז און סטודיא, סופאלק קאונטי  

( אין דעם  1975-1989עקסּפרעשעניסט ארטיסט, האט פארברענגט די לעצטע צייטן פון איר קאריערע )
בארימטע היים און סטודיא. זי האט דא עקספערימענטירט מיט נייע טעמעס און סעריעס, און געשאפן 

קונסטווערק, און געשפילט א באדייטנדע ראלע אין דער ארטיגער קאמיוניטי פון אבסטראקט ארטיסטן  
 אין איסט העמפטאן.  

  
די ארגינעלע טייל פון דעם רעזידענץ, וועלכע   -דזשאן דזשעקסאן, דער צווייטער, הָאוז, נעסאוי קאונטי 

און איז געבויט געווארן דורך   1710ט נאך צוריק ביז בערך געפונט זיך אין דעם טָאון ָאוו העמפסטעד, גיי
אן אייניקל פון דעם טאון׳ס גרונדער, ראבערט דזשעקסאן. אלץ רעליגיעזע קוועיקערס און קעגנער פון  

שקלאפעריי האט דער דזשעקסאן פאמיליע געהאלפן גרינדן א דערנעבנדן קאמיוניטי פאר פרייע 
פאמיליע האט פארברייטערט דעם הויז אין דעם גריכישן ריווייוועל  מענטשן פון קאלירטע אפשטאם. די

 . 1899מאדע און אנגעהאלטן אייגנטימערשאפט ביז 
  

  הודסאן-מיטל
דער גבירישער הויז, וועלכער איז געבויט געווארן  -דזשעי. גארנער וועסט הָאוז, ראקלענד קאונטי,  

און זיין פאמיליע אין סטאני פאוינט, שפיגלט אפ   פאר א פראמינענטע טעקסטילן האנדלער 1882ארום 
די צווייטע אימפעריע מאדע. די פאמיליע האט אמאל באזיצט די מיל אין קאהאוס, ליטעל פָאלס, ניובורג,  



פלעזענט וואלי, ראטשעסטער, און וואּפינגער פָאלס. די באדייטנדע פריוואטע רעזידענץ האט געדינט  
און נאך יארן פארנאכלעסונג איז עס געווארן מיט געניטשאפט  1900אלס די פאמיליע׳ס היים ביז 

 צוריקגעשטעלט צו ווייזן איר ארגינעלן כאראקטער און אויסשטעל.  
  
  

 מאוהאק וואלי  
- אין די רענעסאנס רעווייוועל מאדע, דער פינף 1898געבויט אין  - אלביסטאן פלעטס, ָאניידע קָאונטי 

נע אפארטמענט געביידע אין דער שטאט יוטיקע שפיגלט אפ די  טאקיגע ציגל און שטיינערש
׳טן יארהונדערט. עס איז געצילט געווען אויף 19אינדוסטריעלע וואוקס פון דער שטאט ביים ענדע 

 קלאס טענאנטן אלס אן אלטערנאטיווע צו אינדיווידיועלע היים אייגנטימערשאפט.  -העכערע און מיטל
  

אין דעם   1786דער רעזידענץ, געבויט ארום   -ען הָאוז, מאנטגאמערי קאונטי קאווענהאוו-ווארהיס-סמיט
טאון ָאוו גלען, שפיגלט אפ א געמיש פון טראדיציאנעלע האלאנדישע און ניו ענגלאנד קאנסטרוקציע 

- טעכניקן פון הארט נאכ׳ן רעוואלוציענערישן קריג. עס פארבלייבט נאך ביז היינט אין באניץ אלס א וואוין
 ט.  אר

  
 ניו יארק סיטי  

שטאקיגער פובליק האוזינג פראיעקט אין דעם -20דער   -דזשאן דזשעימס אודובאן הייזער, מאנהעטען, 
דורך דער ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטעט,   1962האמילטאן הייטס / הארלעם געגנט, געבויט אין 

ט דער  פארבלייבט אין באניץ נאך ביז היינט אלס צוגענגליכע הָאוזינג. דער פראיעקט פארטרע
פריצייטיגע באניץ דורך ניו יארק סיטי פלאנירער פון די אזויגערופענער ״וועסט טאשן״, אדער  

פארשפרייטע ארט הָאוזינג דעוועלאפמענט קאנצעפט, וועלכע האט געראטן דעוועלאפמענט אויף א 
רנדע  קלענערן פארנעם אויף אויסגעליידיגטע ּפרָאּפערטיס און מינימאלע צעווארפן פון עקזיסטי

 טורעם ּפרָאדזשעקטס.  -געביידעס, ווי איידער דאס בויען גרויסע, מולטי
  

הענרי סטריט זענען געווען די   267און  265די געביידעס ביי  - ליליען וואלד רעזידענץ, מאנהעטען 
ן פלאץ פון פראגרעסיווע רעפארמער און פובליק געזונטהייט נורס ליליען וואלד פו-רעזידענץ און ארבעטס

. וואלד איז געווען דער גרונדערין פון די הענרי סטריט סעטלמענט, וועלכס זעצט פאר  1933ביז  1895
ביז היינט ווייטער צו באזארגן סאציעלע סערוויסעס און העלטקעיר פראגראמען פון דעם ארט. וואלד  

פראגראם אין ניו  מאלצייט -האט געגרונדעט פובליק געזונטהייט נורסינג, אנגעהויבן דעם סקול מיטאג
יארק סיטי, אוועקגעשטעלט די ערשטע קלאסרומס פאר קינדער מיט ספעציעלע באדערפענישן, און  

רעכטן פאר פרויען,  -געשטעלט די ערשטע סקול נורס אין א פובליק סקול. זי האט אדוואקירט פאר שטים
טן. וואלד איז אויך געווען א  לעיּבָאר באשיצונגען, קינד לעיבָאר געזעצן, און די רעכטן פון אימיגראנ

קלאס פרויען -מיטגליד פון דער ערשטער דור פון ״ניו ווימען״, געבילדעט, זעלבסטשטענדיג, מיטל
וועלכע האבן זיך אנטזאגט פון טראדיציאנעלע דזשענדער ראלעס כדי צו קענען ארבעטן פראפעסיאנעל.  

עוואוינט געמיינשאפטליך און האבן געהאט א  די פרויען, פילע פון זיי לעסביאנער האבן געארבעט און ג
   תקופה רעפארם באוועגונגען.-ריזיגע איינפלוס אויף פראגרעסיווע

  
דער ניו יארק סיטי ּפובליק הָאוזינג פראיעקט, געעפנט    -מערי מעקליאד בעטהונע הָאוזעס, מאנהעטען 

רייז  -רטע סעניָאר סיטיזענס הייפינאנצי-, פארטרעט א פריצייטיגע ביישפיל פון א פעדעראל1967אין 
רייזעס נישט  -געביידע. דער געביידע איז אויך געווען צווישן די שטאט׳ס ערשטע סיניָאר הָאוזינג היי

סטיל, אדער סופערבלאק, הָאוזינג דעוועלאפמענט. עס  -פארבינדן מיט אן עקזיסטירנדע קאמפוס
 פארבלייבט נאך אלץ אין באניץ פאר דעם צוועק.  

  
דער היסטארישער   - מירטל עוועניו היסטארישע דיסטריקט קווינס  - זשוואוד פרעש ּפָאנד ראוד ריד

הויפטזעכליך קאמערציעלע געביידעס, איז באדייטנד פאר   400דיסטריקט, וועלכס נעמט אריין מער ווי 



געגנט  איר צוזאמהאפטיגע ארכיטעקטור וואס שפיגלט אפ די געגנט׳ס געשווינדע דעוועלאפמענט. דער 
׳סטן יארהונדערט און איר דערנאכיגע וואוקס פון אן פארלענגערונג פון  20גייט נאך צוריק צום אנהייב פון 

 דעם ׳עלעוועיטעד׳ רעלסן ליניע וואס האט איר בעסער באהאפטן צו מאנהעטען און ברוקלין. 
  

 נארט קאנטרי  
און דערנאך   1855דער רעזידענץ, ארגינעל געבויט אין  - טעאדאר באסעלי הָאוז, לואיס קאונטי  

פארברייטערט אין צענטער פון דעם ווילעדזש פון קראגהען, מיט אן אפיס און א שטאל, איז געווען דער  
ז געווען ארט פון ראיאנישע לָאמבער מאגנאט און פילאנטראף טעאדאר באסעלין. באסעלין אי-וואוין

איינע פון ניו יארק סטעיט׳ס ערשטע דריי וואלד קאמישענערס און איז געווען בייהילפיג אין דאס שאפן 
ביז  1855דעם אדיראנדעק פארק. די ּפרָאּפערטי האט אויך אפערירט אלס אן אלגעמיינע געשעפט פון 

נק. עס ווערט איצט געניצט  ארט פון דעם ווילעדזש׳ס ערשטע בא-און שפעטער געווען דער וואוין 1900
 אלס א רעזידענץ.  

  
טויזנט אינזלען פארק היסטארישער דיסטריקט )גרעניץ אמענדמענט און נאך דאקומענטאציע,  

די פארברייטערונג פון אן עקזיסטירנדע היסטארישע דיסטריקט גיבט צו איבער    -דזשעפערסאן קאונטי( 
׳טע יארהונדערט מעטאדיסט  19יקערדיגע געוועזענע ע 270געביידעס צו די נאמינאציע פאר דער  30

קעמפינג ארט און קאטעדזש קאלאני אויף וועלעסלי אינזל אין דעם סט. לאורענס טייך. דער גרעניץ  
הָאוזעס וויבאלד זיי -אמענדמענט פארלענגערן דעם היסטארישן דיסטריקט אריינצורעכענען ּבָאּוט

  ויילונגס געשיכטע פון דער קאמיוניטי.פארטרעטן א וויכטיגע טייל פון די פארו
  

 סאוטערן טיער 
דאס ארט,   - נָארט מעין און וועסט ווָאטער קאמערציעלע היסטארישע דיסטריקט גרעניץ פארמערונג 

וואס געפונט זיך אין שטאט עלמיירע אויף די צפון זיי פון דער טשעמונג טייך, גיבט צו אכט בנינים, א  
עס צו א דיסטריקט וואס שפיגלט אפ דער שטאט׳ס עקאנאמישע וואוקס  פארק, און עטליכע קירכ
   ׳טער יארהונדערט.19אנגעהויבן אין די מיטל 

  
דער היים אין דעם ווילעדזש אלפרעד, אויך באקאנט אלס דעם   -רעינאלדס הָאוז, אלעגאני קאונטי  

יסזע, ענליך צו די פון איר  קריסטמעס הָאוז, האט אן אייגנארטיגע רויט און גרינע אויסערליכע או
אין אן ארכיטעקטורעלע מאדע וואס האט צונויפגעגאסן איטאליענישע ווילע און   1864קאנסטרוקציע אין 

קעסטל מאכער וואס איז  -צווייטע אימפעריע עלעמענטן. עס איז געבויט געווארן פאר אן ארטיגן קעז 
דער הויז איז פארענדיגט געווארן, און איז  געגאנגען באנקראט אין לויף פון די ציווילע קריג בעפאר

דערנאך אפגעקויפט געווארן דורך אן ארטיגער געפיטער מיל אייגנטימער וואס האט עס פארענדיגט. עס  
 ארט.  -בלייבט ווייטער א וואוין

  
 מערב ניו יארק  

פאזעס   דער קאמפלעקס, געבויט אין - פעדערס מעניופעקטשורינג קאמפאני פעקטארי, ערי קאונטי 
אין באפעלאו, איז איינמאל געווען איינע פון די גרעסטע פאבריצירער פון אויטא  1928און   1907צווישן 

ראדיאטארס אין די פאראייניגטע שטאטן און איז שפעטער געניצט געווארן אין דאס פאבריצירן פון עיר 
, גענעראל עלעקטריק,  קאנדישען פראדוקטן, און אירע קאסטומערס האבן אריינגערעכנט קרייסלער

׳ער 2000וועסטינגהאוס און סיערס ראוּבאק. פראדוקציע האט זיך אפגעשטעלט דארט אין די אנהייב 
אויסגעליידיגטע קאמפלעקס זענען פארלוירן געווארן צו פארנאכלעסיגונג אין  - יארן, און טיילן פון די איצט

ן נאך די געביידעס גענוג גאנצקייט אלס א  די פארלאפענע צוויי צענדליג יארן; פונדעסטוועגן פארמאג
׳סטע יארהונדערט  20ביישפיל פון אינדוסטריעלע ארכיטעקטור וואס פארטרעט די שטאט׳ס אנהייב 

 פאבריצירונג היסטאריע.  
  



די רעליגיעזע קעמפ קאמיוניטי איז   -לילי דעיל אסעמבלי היסטארישע דיסטריקט, טשאטאקווא קאונטי 
מערב -מייל דרום 50אויף די ברעגעס פון קאסאדאגא לעיק, אומגעפער  1879געגרונדעט געווארן אין 

  275פון ארט  -עיקערדיגע רעזידענשעל האמלעט און דער וואוין-160פון די שטאט באפעלאו. איצט א 
איינוואוינער, איז עס ארגינעל געשאפן געווארן אלס א זומער קעמפ דורך פראקטיצירער פון 

ספיריטואליזם און נעמט אריין א גרויסע וואלדיגע שטח מיט געביידעס, ערטער, און סטרוקטורן געצילט  
לילי דעיל, דער  צו געבן אינספיראציע פאר שטילע התבוננות, פארוויילונג, און גייסטישע הנהגות.  

גרעסטער און עלטסטער ספיריטואליסט קעמפ אין אמעריקע וואס איז נאך אנגייענד אין אפעראציע,  
אנגייגענדע לעבן  -פארבלייבט א אקטיווע סביבה פאר ספיריטואליזם, וועלכס איז דער גלויבן אין כסדר

ספיריטואליזם אין דעם    וחניים. באזירט אויף די קאמוניקאציע דורך א מעדיום מיט די אין די עולמות הר
׳טן יארהונדערט איז אויך געווען אין איינקלאנג מיט אזעלכע צוועקן ווי אבאליציאניזם, ניכטערקייט,  19

און פרויען׳ס רעכטן. איינע פון בלויז פיר פארבליבענע ספיריטואליסט קעמפס אין דעם לאנד, דער לילי  
עדעס יאר פאר וואורקשָאּפס, לעקציעס, און  דעיל קאמיוניטי ציעט טויזנטער באזוכער י

 דעמאנסטראציעס.  
  

 250ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער 
פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, וועלכע זענען באזוכט 

. א לעצטנסדיגע אוניווערסיטעט שטודיע האט  2020מיליאן מענטשן אין  78עקארד געווארן דורך א ר
ביליאן דאלער אין פראדוקציע און   5געפונען אז דאס שפענדן ביי סטעיט פארקס דורך באזוכער שטיצט 

ביליאן דאלער אין צוגעגעבענע סטעיט    2.8פריוואטע סעקטאר דזשאבס, און מער ווי  54,000פארקויף, 
GDP . 518-474-0456פאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די פארוויילונג ערטער, רופט 

, אדער פאלגט אונז נאך  פעיסבוק , פארבינדט אייך מיט אונז אויףparks.ny.gov אדער באזוכט
 .  טוויטער  אויף
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