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Dieser Bau wurde auf Veranlassung
der Besitzer der Grundstücke Emil
Klaffke aufgefürt. Entwurf
stammt von Stadtbaumeister
Venhaus. Ausgeführt ist der Bau
von Baugewerkmeister Adolf
Pieske, der neben bei bemerkt
in 14 Tage in der Ehehoch einterten wird also Hochzeit macht.
Dieser Bau soll Hauptsählich dem
Lichtspiele Theater dienen.
Vor noch nicht langer Zeit
staunte man się Sprechmaschinen, genannt Phonograph oder
Gramophon an. Doch da diese
Sprechmaschinen schon für
geringen Kreis zu haben waren,
fand diese in vielen Kreisen
Eingang, sodaß man Heute die
Sprechmaschine nicht mehr
so anstaunt, man sagt daher
[s. 2]
die Sprechmaschine habe sich
überlebt, was aber nicht der wichtige
Ausdrück ist, sie wird nicht mehr
so bewundert. Ganz ander steht
es mit der Kinematographie
resp. Lichtbildkunst. Diese Sache
ist teuer u.[nd] kann nicht von jedem
Privaten neu[?] angeschafft werden.
Anfänglich nahm man zu diesen
Vorführungen leer stehende
Läden u[nd] diese wurden stark
besucht. Ganz ander jetzt es
wurden in grossen Städten
direkt Paläste für Kino- Vorführungen gebaut u[nd] so habe
ich mich entschlossen für Schönlanke auf dieser Lichtspieltheater zu bauen u[nd] dürfte
Schoenlanke die erste Kleinstadt von 8000 Einwohnern
sein, die in dieser gegend
Ein extra gebauten Lichtbildtheater hat. Edison, der
Entfinderfrüst hat diese
[s. 3]
beiden aufsehen erregende Entfindungen, Phonographie u[nd] Kinematographie gemacht u[nd] so
den Kleinstaedten resp.: den
kleineren Bürgern die annehmlichkeit bereitet, daß diese Conzerte
resp.Theater in der Kleinstadt
ebenso vollkommen wiedergegeben werden können wie dies
sich nur die Großstädten resp.
reichen Gemeinden leisten

Budowla ta została wystawiona na polecenie
właścicielagruntu Emila Klaffke. Projekt wykonał
miejski budowniczy Venhaus. Budynek jest
wznoszony przez mistrza budowlanego Adolfa Pieske,
który przy tym za 14 dni wchodzi w związek
małżeński, a więc będzie wyprawiał wesele. Budowla
ta ma przede wszystkim służyć kinu. Jeszcze
niedawno zdziwienie budziła maszyna mówiąca,
zwana fonografem albo gramofonem. Wówczas
znajdowały się one w niewielu powiatach, ale dziś
maszyny mówiące nie budzą one już takiego
zdziwienia, a mówi się przy tym, że gramofony się już
przeżyły, co jednak nie jest właściwe, choć już tak nie
zadziwiają. Zupełnie inaczej jest z kinematografią, to
jest sztuką ruchomych obrazów. Ta rzecz jest droga i
nie każdy może ją kupić. Początkowo wynajmowano
na takie przedstawienia pusto stojące sklepy a te były
wypełnione publiką. Zupełnie inaczej jest teraz w
dużych miastach, gdzie buduje się specjalne gmachy
dla przedstawień kinowych, co widząc postanowiłem
wybudwać świetlny teatr dla Trzcianki, która będzie
tej okolicy pierwszym małym miastem, liczącym
około 8000 mieszkańców, posiadającym taki
specjalnie wybudwany budynek kinowy. Edison,
książę wynalazców, skonstruował owe dwa
emocjonujące wynalazki: fonografię oraz
kinematografię i tak małe miasta, względnie mniej
zamożni obywatele mogą dzięki nim czerpać
przyjemność, ponieważ koncerty, względnie
przedstawienia teatralne, tak samo doskonale są
oddawane jak to się dotąd tylko w dużych miastach
ewentualnie bogatych gminach odbywać mogło.
A pondto mam nadzieję, że owa budowa będzie się
opłacała.
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konnten.
Und so hoffe ich, daß dieser Bau
sich rentieren mögen.
Schoenlanke den 2 November 1912
Emil Klaffke
Adolf Pieske
Baugewerkmeister
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