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Uwaga! Uwaga! Dziś ciąg dalszy repertuaru przedwojennego kina
„As” mieszczącego się w Toruniu się przy ul. Strumykowej 3. Jak
łatwo zauważyć wyświetlane filmy są o miłości, przedstawiają
perypetie miłosne często w formie zabawnej i humorystycznej.
Reklamowane są na afiszach jako: „Humor! Pikanterja! Erotyka!
Zabawa!” oraz „Czar pięknych piosenek i muzyki”!

Kino „As” przy ul. Strumykowej 3 w Toruniu zaprasza na
film „Baron Cygański” – premiera w 1935 r.
według słynnej operetki Jana Straussa. Operetka
zaliczana jest do najsłynniejszych dzieł w literaturze
operetkowej, a sam kompozytor uważał utwór za
swoje największe osiągnięcie. Film z udziałem Anton
Walbrook, Hansi Knoteck i Fritz Kampers, reżyseria
Karl Hartl.
Po latach nieobecności do majątku powraca młody
dziedzic Sandor. Cyganka wróży mu bogactwo i
rychły ślub. Jego sąsiad, zachłanny prostak Żupan,
chce wydać za niego swoją córkę, Arsenę. Sandorowi
podoba się dziewczyna, ale ona kocha innego. Toteż
stawia przed kandydatem na męża trudny do
spełnienia warunek: poślubi go, gdy zdobędzie on
tytuł barona. Sandor nie zniechęca się, zamierza
starać się o tytuł u cesarza, ale zanim na niego
zasłuży, trafia do obozu Cyganów, gdzie spotyka
piękną Saffi…

Kino „As” przy ul. Strumykowej 3 w Toruniu zaprasza na
film „Kapitan Blood” – premiera w 1935 roku
Jeden z najwcześniejszych filmów z Errolem Flynnem w roli
głównej, równocześnie bardzo dobra adaptacja książki
Rafaela Sabatini
pod
tym
samym tytułem.
Bohaterem filmu jest Peter Blood, lekarz, skazany na śmierć
za pomoc rebeliantowi. Jednak, zamiast umrzeć, Blood staje
się niewolnikiem nabytym przez piękną Arabelę Bishop i jej
mściwego wuja. Zyskując sobie przychylność gubernatora
Port Royal, wraz z innymi więźniami udaje mu się zbiec na
morze. Od tego momentu Blood staje się piratem,
postrachem morza, jednak nawet tam jego drogi skrzyżują
się z panną Bishop, która zobaczy w nim nie tylko
"przestępcę"...
Nakręcony z rozmachem film jest piękną opowieścią o
miłości, poświęceniu w celu ratowania ludzkiego życia, a
także przygodową historią o pewnym piracie. Flynnowi
towarzyszy tutaj czarująca Olivia de Havilland - od tej pory
ta dwójka aktorów stanowić będzie jedną z najsłynniejszych
par w historii kina.

Kino „As” przy ul. Strumykowej 3 w Toruniu zaprasza na
film „Katarzynka” z Franciszką Gaal
Prasa w 1935 roku donosiła: „Z niebywałem
zainteresowaniem oczekiwana wielka premiera
najweselszego
i
najpiękniejszego
filmu
wiedeńskiego
z
Franciszką
Gaal
pt.
„Katarzynka”, a Dziennik Bydgoski pisał o
aktorce: „Franciszka Gaal to perła gry
aktorskiej, najbardziej czarująca ze wszystkich
gwiazd, znajdujemy tu i humor i dowcip…”
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