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O proprietário cTesta conhecida casa de diversões, grato ao respeitável pubilee 
pelas constantes provas de predilecção dadas ao seu estabelecimento, chama a attenção ge
rai sobre as GRANDES NOVIDADES que no SALÃO PARIZ NO RIO serão exhibidas 
por estes dias.

Aproveitando as grandes festas que serão feitas pelo povo d’esta capital, em home
nagem ao illustre presidente da vizinha Republica, serão inauguradas simultaneamente no 
salão PARIZ NO RIO as

reproduzindo todos os mais recentes e importantes acontecimentos da vida nacional, vistas 
que para todos os que sabem apreciar estas artísticas producções, terão que ser merece
doras dos mesmos elogios e da mesma admiração que todas as exhibições congeneres têm 
merecido por parte de toda a imprensa d’esta Capital.

No mesmo tempo terá lugar a exhibição no Animatographo de todas as V ISTA S 
NOVÍSSIMAS tiradas nas principaes cidades da Europa e da America do Norte e que re
produzem na forma a mais fiel os mais sublimes espectáculos da natureza, os mais recen
tes e os mais importantes acontecimentos que têm se dado no mundo inteiro.

Assim, pois, os Srs. visitantes do salão

terão occasião de admirar, por estes dias, no Animatographo, da Rua do Ouvidor, 141, 
todo o que ha de mais sublime, imponente e RECENTISSIM O no genero de vistas anima
das, assistindo aos acontecimentos e factos que ultimamente têm chamado sobre si a atten
ção do mundo inteiro, que têm despertado a curiosidade geral, tanto na Europa como em 
todas as duas Américas.

Além d’isso os senhores visitantes poderão admirar n’esta bella e vasta casa de 
diversões muitas outras vistas interessantíssimas reproduzidas por apparelhos moderníssimos 
como sejam o Kinetoscopio, o Monoclereoscopio, o Kinetophone, o Kallioscopio, o Silpho- 
rama e outros apparelhos que trabalham á luz electrica e são os mais aperfeiçoados até 
hoje exhibidos n’esta Capital.
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Mensalmente serão de hoje em diante exhibidas n’este salão V ISTA S NOVAS 
tiradas na Europa e mandadas á esta casa, em troca de outras, que o proprietário do Salão 
PARIZ NO RIO faz tirar aqui, e depois da exhibição no seu animatographo, manda para os 
principaes centros europeus.

Tenho o prazer, pois, de convidar o respeitável publico a visitar o meu estabele
cimento e a admirar todas as maravilhas da sciencia, todas as bellezas da arte, que se 
exhibem no grande Animatographo do
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