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ਸੈਂਟ ਲੂਕ ਦੀ ਐਗਂਲੀਕਨ ਚਰਚ,  

130 ਨੈਸੌ ਸਟੀ੍ਟ, 1905

ਇਹ ਗੋਵਥਕ ਰੀਿਾਈਿਲ ਚਰਚ, ਖੇਤਰ ਦ ੇਹਰੋਨਾਂ ਿਾਂਗ, 
ਇਕ ਇਵਤਹਾਿਕ ਿਥਾਨ ਹ।ੈ ਰਗੰੀਨ ਵਗਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਿਾ 
ਕਰ।ੋ  ਵਕਹੜਾ ਰਗੰ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ? ਹਣੁ, ਘੜੀ ਨੰੂ ਿਖੋੇ।  
ਉਹ ਰਮੋਨ ਅੰਕ ਹਨ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਵਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹਨ?

ਿਾਰਡਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 544 ਿਾਰਡਲਾ ਏਿ, 1906

ਓਿਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁੀਆਂ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦ ੇਉਲਟ, 
ਇਹ ਿੁੰਦਰ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਤਰ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਬਦਵਲਆ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਅਜੇ ਿੀ ਛੇ ਯਵੂਨਟਾਂ ਿਾਲਾ ਇਕੱ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਹ,ੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਰੀ 
ਿਕੂਲ ਸੈਲੀ ਵਿਚੱ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਖੱਰੀ 
ਹ:ੈ ਇਿਦਾ ਨਾਮ! ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਦੱਿ ਿਕਦ ੇਹ ੋਵਕ ਇਹ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਿੀ?

ਗਲੇਡਸਟੋਨ ਸਕੂਲ, 500 ਗੇਰਟਰਡੂ ਏਿ, 1962

ਤੁਿੀ ਂਰਗੰੀਨ ਮੋਜੇ਼ਕ ਕਧੰ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? ਉਹ 
ਗਲੇਡਿਟੋਨ ਦ ੇਿਟਾਈਵਲਸ ਆਧਵੁਨਕ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇਕ 
ਹਾਈਲਾਈਟ ਹਨ। ਿਕੂਲ ਦੀ ਸਰੁਆੂਤ ਅਿਲ ਵਿਚੱ ਇਕੱ ਦ ੋਕਮਰ ੇ
ਿਾਲੇ ਿਕੂਲ ਘਰ ਿਜੋਂ ਹਈੋ, ਇਥੋਂ ਦਰੂ ਨਹੀ।ਂ ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾ ਿਕਦ ੇਹ ੋਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜਾ ਿਾਲ ਿੀ? ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਅਗਲੇ 
ਵਹਿੇੱ ਤ ੇਇਕ ਵਨਸਾਨੀ ਹੈ!

ਬੇਕਡ ਐਕਸਪੇਪਟੇਸ਼ਨਸ, 161 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ, 1954

ਪਹਲੇ, ਇਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਿਪੁਰ ਗ੍ਰੋਿੀ ਮੰਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਦੀਆਂ ਕਰਵਿਗੰ ਗਲਾਿ ਦੀਆਂ ਕਧੰਾਂ ਖਾਲੀ 
ਥਾਂ ਅਤ ੇਭਵਿਖੱ ਿਖੇਣ ਲਈ ਿਨ। ਅਿਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ 
ਫਾਰਮੇਿੀ ਿੀ। 80 ਦ ੇਅਰਭੰ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਰੇ ਰਾਤ ਵਮਠਆਈ 
ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਰਹੀ।

ਵਰਿਸੈਂਟ ਫੋਰਟ ਰਜੂ ਯਨੂਾਈਵਟਡ ਚਰਚ,  
525 ਿਾਰਡਲਾ ਏਿ, 1910

ਇਿਦ ੇਗਆੁਢੀ  ਿੈਂਟ ਲੁਕ ਿਾਂਗ, ਇਹ ਚਰਚ ਗੋਵਥਕ ਰੀਿਾਈਿਲ 
ਬਾਰ ੇਹ।ੈ ਟਾਿਰਾਂ ਿਲੱ ਦਖੋੇ। ਵਕਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ? ਹਣੁ, ਚਰਚ ਦਾ 
ਅਿਲ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸੇ ਦਆੁਰ ਦ ੇਿੱਜੇ ਪਾਿੇ ਦ ੇਤਖ਼ਤੀ ਿਲੱ 
ਿਖੋੇ।ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਵਟਵ੍ਨਟੀ ਬੈਪਵਟਸਟ ਚਰਚ, 549 ਗਰਟਰਡੂ ਏਿ, 1909

ਇਹ ਵਿਸਾਲ ਪਜੂਾ ਅਿਥਾਨ ਕੁਝ ਿਖੱਰੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ 
ਨੰੂ ਵਮਲਾਉਦਂਾ ਹ-ੈ ਰਮੇੋਨੇਿਕ ਵਰਿਾਈਿਲ, ਗੋਵਥਕ 
ਅਤ ੇਟਯਡੂਰ। ਵਟ੍ਰਵਨਟੀ ਬੈਪਵਟਿਟ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ 
ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਇਿ ਦੀਆਂ ਗਲੁਾਬ ਦੀਆਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਗਣ ੋਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਕਲੋ ਵਕਨੇੰ ਫੁੱਲ ਹਨ!

ਵਰਿਰ ਓਸਬੋਰਨ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ,  
101 ਪੇਮਬੀਨਾ ਹਾਈਿ,ੇ 1988

1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਵਿਚ ਇਿ ਜਗ੍ਾ ਨੰੂ ਮੈਟਰ ੋਪਾਰਕ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੀ, ਵਜਿ ਵਿਚ ਡੁਬੇੱ “ ਵਰਛੱ ਦ ੇਟੋਏ” ਿਨ ਜੋ ਇਕ ਠੰਡਾ 
ਹੈਂਗਆਉਟ ਿਪਾਟ ਹਣੋਾ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਇਿ ਨੰੂ ਕਵਮਊਨਟੀ ਿੈਂਟਰ 
ਦਆੁਰਾ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੀ, ਤਾਂ ਵਿਰਫ ਪਾਰਕ ਦਾ 
ਬੇਰਵਹਮੀਿਾਦੀ ਠੋਿ ਿੰਕੇਤ ਬਣ ੇਰਹ।ੇ 

ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, 464 ਸਟ੍ੈਡਬਰਕੂ ਏਿ, 1905

ਲਗਭਗ ਇਕ ਿਦੀ ਲਈ, ਬੀਐਮਓ ਇਿ ਕਲਾਿੀਕਲ 
ਰੀਿਾਈਿਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਵਲਕ ਿੀ, ਮੇਨੋਮਾਈਨ ਵਬ੍ਰਕ ੱ
ਅਤ ੇਵਟੰਡਲ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣੀ। 1999 ਵਿਚੱ, ਇਹ ਇਕੱ 
ਕੁਕੱਿਅੇਰ ਿਟਰੋ ਬਣ ਵਗਆ। ਨਿੀ ਂਵਨਸਾਨੀ ਿਖੋੇ. ਤੁਿੀ ਂਰਿੋਈ 
ਦਾ ਵਕਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਿਖੇਦ ੇਹੋ?

ਓਸਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚੱ ਿੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਿ ਹ! ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਠੰਡਾ ਪੜੋਸੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇਖੋ ਅਿ ੇਿੁਸੀ ਂ
ਰਗੰੀਨ ਲੋਕ, ਵਪਆਰੇ ਪਾਲਿੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਿ ੇਸਾਫ਼-ਸਥੁਰੇ ਬਟੁੀਕ ਿੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਖੇਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 
ਿੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਿਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਿੋਂ ਿਧੱ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੂਰੀਆਂ  ਵਬਲਕੁਲ ਨਿੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕੱ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ: 
ਕਲਾਸੀਕਲ, ਗੋਵਥਕ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨੀ, ਰੋਮੇਨੇਸਕ, ਆਧਵੁਨਕ — ਅਿ ੇਹੋਰ ਬਹਿੁ ਕੁਝ! ਸਥਾਨਕ ਕਫੈੇ ਅਿ ੇਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਿਲੇ 
ਭਰਿਾਓ, ਵਫਰ ਓਸਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਜਵੂਬਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਮਨੋਰਜੰਕ ਿਥੱਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ ੋਵਕ 
ਵਕਿੇਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਿਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਿ ੇਸਾਡ ੇਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਦਓ!

ਵਿਹੜਾ, 100 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ, 1910

ਇਕ ਿਦੀ ਤੋਂ ਿੀ ਿਧੱ ਿਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਿ ਸਾਨਦਾਰ ਬਣਤਰ ਨੇ 
ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਿਪਾਰਕ ਪੱਟੀ ਵਿਚੱ ਿਿਾਗਤ ਕੀਤਾ 
ਹ।ੈ ਅਿਲ ਵਿਚੱ, ਵਿਹੜ ੇਵਿਚੱ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਿ ਿਨ। ਹਣੁ, ਇਥੱੇ 
ਿਾਰਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਹ।ੈ ਕਨੋੇ ‘ਤ ੇਖੜ ੇਹਿੋ ੋਅਤ ੇਫੇਡ ਹਈੋ ਕਧੰ ਨੂੰ ਦਖੇੋ। 
ਿਾਈਨ ਿਚੇਣ ਿਾਲੇ ਦ ੇਿਾਲਾਂ ਦਾ ਰਗੰ ਵਕਹੜਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ?

ਜੇ.ਸੀ. ਫਾਲਜ ਹਾਊਸ, 36 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1907

ਇਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨ ਦੀ ਸੈਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਿਖੇੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱ ਅਮੀਰ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਇਕੱ ਘਰ ਦ ੇਰਪੂ 
ਵਿਚੱ ਸਰੁ ੂਹਇੋਆ, ਵਫਰ ਮਹਾਨ ਦਬਾਅ ਦ ੇਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਵੁਤਆਂ ਲਈ 
ਇਕੱ ਬੋਰਵਡਗੰ ਬਣ ਵਗਆ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ 
ਨਰਵਿੰਗ ਹਮੋ ਿੀ।  ਹਣੁ, ਇਹ ਇਕੱ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ! ਤੁਿੀ ਂਿਾਹਮਣ ੇ
ਪ੍ਰਿਸੇ ਦਆੁਰ ਦ ੇਉਪੱਰ ਵਕਨੰੇ ਲਾਈਟ ਵਫਕਿਚਰ ਿਖੇਦ ੇਹੋ?

ਵਰਿਰ ਮੈਨੋਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 424 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1912

ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਿਲ ਵਿਕਟਰੋੀਆ ਹਿਪਤਾਲ ਿੀ, ਵਜਿਦ ੇਵਤਨੰ 
ਿਡੱ ੇਬਰੁਜ ਿਨ ਜੋ ਅਫਿੋਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹ।ੈ 1972 ਤੋਂ, ਇਹ ਇਕੱ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਪਾਿੇ ਇਟੱਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਕੀ ਿਖੱਰਾ ਹੈ?

1, 7 ਅਿ ੇ11 ਏਿਰਗ੍ੀਨ ਪਲੇਸ, 1970 ਅਿ ੇ80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ

ਮੜੁ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ, 1 ਏਿਰਗ੍ਰੀਨ ਵਤਨੰ ਟਾਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿਭ 
ਤੋਂ ਆਧਵੁਨਕ ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਅਿਲ ਵਿਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿੀ। ਵਤਨੰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੀਟਬੋਾ ਵਿਧਾਨ ਿਭਾ ਦ ੇਦਾ ਚਗੰਾ 
ਵਦ੍ਰਸ ਿਖੇਣ ਲਈ ਏੰਗਲੇਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਦੱਿ ਿਕਦ ੇਹ ੋ
ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਉਚੱਾ ਹੈ?

ਨੈਨਟਨ ਗੇਟਸ ਅਿ ੇਸਟੇਬਲ, ਪਾਰ ਮੌਸ ਐਡਂ ਕੈਂਟਰ 
ਹਾਊਸ ਿੋਂ ਪਾਰ।ੇ

ਇਹ ਸਾਨਦਾਰ ਪਰੁਾਣਾ ਗੇਟ ਵਕਲੱਮਰੀ ਦ ੇਿਾਰ ੇਬਚੇ ਹਏੋ 
ਵਹਿੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਸਾਲ ਵਿਰਾਿਤ ਜੋ ਵਕ 20ਿੀ ਂਿਦੀ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੀ। ਇਹ ਟਾਇਕੂਨ, ਘੋੜ ੇਅਤ ੇ
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਿੀ।

ਫਰਸਟ ਚਰਚ ਔਫ ਰਿਾਈਸਟ ਸਾਇਵੰਟਸਟ,  
511 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1910

ਲੋਕ ਇਥੇ ਅਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਹਣੁ ਉਹ ਇਥੱੇ ਰਵਹਦੰ ੇਹਨ! ਇਿ 
ਚਰਚ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਆਰਮਿ ਨਾਲ ਯਨੂਾਨ ਦ ੇਕਰਾਿ ਦ ੇਰਪੂ 
ਵਿਚੱ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ, 2013 ਵਿਚੱ ਕਡੰੋ-ਸਕਲ ਿਾਲਾ ਿੀ। 
ਬਾਲਕਨੋੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਿਾ ਕਰ,ੋ ਵਫਰ ਿਾਹਮਣ ੇਿਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਵਕਹੜ ੇਿਾਲ ਅਤ ੇਮਹੀਨਾ 
ਿਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ?

ਫਾਉਟਂੇਨ ਹਾਊਸ, 300 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1964

ਇਿ ਫੈਨਿੀ, ਆਉਟ-ਔਫ-ਦਾ-ਿਅੇ-ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਬਲਾਕ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਝਰਨਾ ਹ ੈਵਜਿ 
ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਿ ਦ ੇ
ਵਪਛਲੀ ਛੱਤ ਲਈ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿ 
ਵਿਚ ਅਵਿਨਬੀਨ ਨਦੀ ਦ ੇਵਦ੍ਰਿ ਨਾਲ ਇਕੱ 
ਿਿੀਵਮੰਗ ਪਲੂ ਹ।ੈ

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, 161 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ, 1914

ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਿ ਿਟੇਸਨ ਥੀਏਟਰ ਅਿਲ 
ਵਿਚੱ ਇਕੱ ਗੈਿ ਿਟੇਸਨ ਹੁਦੰਾ ਿੀ! ਪਵਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਵਿਰਫ ਇਕੱ 
ਗੈਿ ਪੰਪ ਿੀ ਜੋ ਇਪੰੀਰੀਅਲ ਤਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿੀ। 1966 
ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਈਿੋ ਿਟੇਸਨ ਬਣ ਵਗਆ। 1983 ਵਿਚ, ਇਹ 
ਇਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਗਆ! ਕਧੰ ਿਲੱ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਈਿੋ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਖੇੋ।

ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 100 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1927

ਇਿ ਿੁੰਦਰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਿਦੀ ਤੋਂ 18 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਟੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਵਲ੍ਆ, ਇਿ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ 
ਵਟ੍ਰਬਯਨੂ ਦਆੁਰਾ “ਪ੍ਰਚਵਲਤ” ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ। ਅੱਜ, 
ਤੁਿੀ ਂਬਲੈਕ ਿਟੋਨ ਦੀ ਦਰੁਲੱਭ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੈਲੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸੰਿਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਟਯਡੂਰ ਅਤ ੇਿਪੈਵਨਸ ਤਤੱਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ 
ਹ।ੈ

ਅਗਸਟੀਨ ਚਰਚ, 444 ਵਰਿਰ ਐਿੀਵਨ, 1904

ਅਗਿਟੀਨ ਘੜੀ ਦਾ ਬਰੁਜ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਉਚੱਾ ਹ।ੈ ਉਪਰ ਵੱਲ, 
ਉਪੱਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਈੋ ਿਲੀਬ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਤੁਿੀ ਂਕੀ ਿੋਚਦ ੇਹ ੋ
ਇਹ ਿਕਦੱਾਂ ਦਾ ਿਦਿਦਾ ਹੈ? ਹਣੁ ਦਵਰਾਵਿਿਆਂ ਅਤ ੇਿਖੜਕੀਆਂ 
‘ਤ ੇਮੌਜਦੂ ਿਾਰ ੇਨੁਮਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈ– ਗੋਿਥਕ ਰੀਵਾਈਵਲ ਿਵੜਾਈਨ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਵਿਸੇਸਤਾ।

ਲੋਕਰਨੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 1 ਰੋਸਵਲਨ ਰੋਡ, 1929

ਗਲੀ ਦ ੇਅੰਤ ਵਿਚ ਅਤ ੇਫਰੋਟ ਵਿਲੀਅਮ ਟਪੈੇਿਟਰੀ ਵਬ੍ਰਕ ਵਿਚੱ ਫਿੀ ਹਈੋ, ਲੋਕਰਨੋ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਨਦਾਰ ਿੀ ਵਜੰਨੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਹ ੋ
ਿਕਦੀ ਿੀ ਜਦੋਂ 1954 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਆਈ ਿੀ, ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ੇਘੋਵੜਆਂ ਲਈ ਇਕੱ ਕਠੋੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਪਾਰਵਕਗੰ ਗੈਰਜੇ ਵਿਚੱ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ ਿੀ. ਿਮੇਂ ਦੀ ਵਨਸਾਨੀ!

ਓਜ ਕੋਂਡੋਸ, 90 ਬੋਲੇ   ਸਟੀ੍ਟ, 2014

ਇਹ ਿਮਕਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਆਪਣ ੇਪਰੁਾਣ ੇਗਆੁਂਢੀ 
ਲਈ ਜਗ੍ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲ ਸਕਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ 
ਹ.ੈ ਿਾਰ ੇਿਖੱ-ਿਖੱ ਬਾਲਕਨੋੀ ਅਤ ੇਡੇਕ ਦਖੇੋ! ਤੁਿੀ ਂਵਕਹੜਾ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹਗੋੇ?

ਰੋਸਵਲਨ ਵਰਿਸੈਂਟ

ਹਰੈਾਨੀ! ਓਿਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚੱ ਸਾਂਤ ਉਪਨਗਰ ਦਾ 
ਇਕੱ ਟਚ ਹ।ੈ ਰਿੋਵਲਨ ਕ੍ਿੇੇਂਟ ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਆਲੇ-
ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਵਪੱਛੇ ਛੱਡ।ੋ ਆਪਣ ੇਿੈਰ ‘ਤ,ੇ 
ਵਪਆਰ ੇਅੱਧ ਿਦੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਿਫਤ ਕਰ।ੋ ਤੁਿੀ ਂਵਕਿ 
ਨੂੰ ਘਰ ਬਲੁਾਉਣਾ ਚਾਹਗੋੇ?

55 ਨਸਾਉ, 1970

ਤੀਹ ਮੰਵਜ਼ਲਾਂ ਉਚੱੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਵਹਰ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਉਚੱੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਵਬਲਵਡਗੰ ਹੁਦੰੀ ਿੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਿ ਨੇ ਇਿ ਨੂੰ “ਪਾਸ ਐਡਰਿੈ” 
ਿੀ ਵਕਹਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਇਿ ਨੇ ਖੋਵਲ੍ਆ ਤਾਂ ਇਿ ਵਿਚ ਇਕ ਤਲਾਅ, ਿੌਨਾ 
ਅਤ ੇਦਕੁਾਨਾਂ ਿਨ। ਿਾਹਮਣ ੇਪ੍ਰਿਸੇ ਦਆੁਰ ਦਾ ਹਕੱ ਚਲੱੋ। ਦਰਿਾਜ਼ ਦ ੇ
ਹੈਂਡਲ ਤ ੇਵਕਹੜ ੇਨੰਬਰ ਹਨ?

ਹੋਲੀ ਰੋਜਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਵਲਕ ਚਰਚ,  
510 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1967

ਇਿ ਦ ੇਵਨਰਵਿਘਨ ਆਧਵੁਨਕ ਸੈਲੀ, 40 ਫੁਟੱ ਦੀ ਘੰਟੀ 
ਿਾਲੀ ਬਰੁਜ ਅਤ ੇਵਟੰਡਲ ਪੱਥਰ ਦ ੇਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਿਾ ਕਰ।ੋ 
ਹਣੁ ਚਰਚ ਦ ੇਵਪਆਜ਼ਾ ਤ ੇਜਾਓ। (ਉਹ ਿਰਗ ਲਈ 
ਇਤਾਲਿੀ ਹੈ!) ਘੋੜ ੇ‘ਤ ੇਿਿਾਰ ਇਕ ਨਾਇਟ ਦੀ ਮਰੂਤੀ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਵਕਿ ਲਈ ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ?

ਮੌਸ ਐਡਂ ਕੈਂਟਰ ਹਾਊਸ, 218 ਰੋਸਲੀਨ ਰੋਡ, 1901

ਓਿਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚ ਖੜ੍ੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿਲੇੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇਿ ਘਰ ਵਿਚੱ 
ਕੁਝ ਿਡੱ ੇਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਕੱ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਿਰਨਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, 
ਇਕੱ ਰਾਸਟਰੀ ਟਰਕੈ ਅਤ ੇਫੀਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਤ ੇਇਕੱ ਬੈਲੇਰੀਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ 
ਹ।ੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਿੀ ਇਕ ਵਬੰਦ ੂ‘ਤ ੇਇਿਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿੀ। 
ਕੀ ਉਹ ਮਰੂਤੀਆਂ ਿਾਹਮਣ ੇਿਾਲੀ ਕਧੰ ਤ ੇਵਿਸਾਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਿਾਂਗ ਨਹੀ ਂ
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰੋਸਵਲਨ ਕਰੋਟ, 40 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ, 1909

ਇਹ ਇਵਤਹਾਿਕ ਰਾਣੀ ਐਨੀ ਸੈਲੀ ਦਾ ਵਕਲ੍ਾ, 36 ਿਈੂਟਾਂ ਨਾਲ 
ਪਰੂਾ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ $ 212,500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹ।ੈ  ਪਰ ਇਹ 
ਉਿ ਿਮੇਂ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਿਡੱੀ ਕੀਮਤ ਿੀ — ਮਵਹਗੰੇ ਫਾਇਰਪਰੂਵਫਗੰ 
ਪਰਵਮਟਿ ਦਆੁਰਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾਈਆ ਵਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤ 
ਆਮ ਵਤਨੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹ ੋਿਕ।ੇ ਬਰੁਜ ਿਲੱ ਦਖੇੋ! ਉਹ 
ਵਕਹੜਾ ਰਗੰ ਹੈ?

ਲੈਸਲੀ ਆਇਰਨਸਾਈਡ ਹਾਊਸ, 94 ਰੋਸਵਲਨ ਰੋਡ, 1895

ਇਹ ਘਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕੱ ਡੂਪਲੇਕਿ  ਵਿਚੱ ਿਵੰਡਆ ਵਗਆ। 
ਅੱਜਕਲੱ੍ ਇਹ ਇਕੱ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹ ੈਪਰ ਇਹ ਆਪਣ ੇ
ਅਿਲ ਫਾਇਰਪਲੇਿ ਅਤ ੇਦਾਗਦਾਰ ਗਲਾਿ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱ 
ਝੌਂਪੜੀ-ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਦੀ ਹ।ੈ ਘਰ ਦ ੇਵਿਖਰ ‘ਤ ੇ
ਿਰਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਿਖੇੋ। ਉਹ ਇਿ ਦੀ ਕਿੀਨ ਐਨੀ ਪਨੁਰ-
ਿਰੁਜੀਤੀ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਸਾਈਗਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 51 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1952

ਿਾਈਗੋਨ ਸਵਹਰ ਦ ੇਕਲਾਵਿਕ ਵਤਨੰ-ਮੰਜ਼ਲੀ 
ਿਾਕਅਪ ‘ਤ ੇਇਕ ਆਧਵੁਨਕ, ਆਕਰਸਕ ਮੋੜ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਵਜਆਦਾ ਗਆੁਂਢੀਆਂ ਦਆੁਰਾ 
ਵਘਵਰਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਇਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ 
ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਪਿੰਦ ਕਰਗੋੇ — ਜਾਂ ਇਕ 
ਉਚੱੀ ਵਿਚੱ?

ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰੂਬੀ

ਓਸਬੋਰਨ ਸਟੀ੍ਟ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਲੱ


