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PARECER DOS CONTADORES 

Tendo examinado a escripta da Associação Christã de 

Moços do Rio de Janeiro, certilicamos que, cm vossa opi- 

nião o relatorin aeima está certo, 
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CGratissimos aos bons amigos que ampararam esta | 

Associação moral e financeiramente, em seu trabalho | 

am pról da mocidade, temos o prazer de apresentar- 

lhes este Relatorio Financeiro e Estatístico, reteren- 

te a 1923. | 
A DIRTTTORIA 
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O DEPARTAMENTO DE MENORES EM SUA HORA DE 

RECRETO. 

Neste novo departamento, oz menores de dl a 16 an- 
nos, além das regalias do salão de sociabilidade, têm as suas 

aulas eymnastiva para saúde e correctivo de lefeilos phy- 
SICos. 

Pesenvolvendo o phvstco e O intellecto em um ambi- 
eate puró e são, O Departamento de Menores é um elemen- 
to excelente pára a formação do caracter, exactamente na 
idade mais delicada na vida do moço. 

O departamento estã debaixo da direcção de um secrê- 
tario tethnico à com grande experiencia de trabalho entra 
menores. 



ESTATISTICA 1UMPARATIVA 
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Dept.” de Menores — Menores 

de 11 à lÉ anos ..... Não havia 113 

Dept.” «de Empregados -—— om 

ços eollogados ..crscrrsar Não havia 40 
Associação Christã de Acade- 

micosSorios amarre E Não havia E) 

Nimmero de Secretario e fune- 

Mofnrica Co rszemns mass 13 az 

Numero de socios ...... RE 7352 2736 
Numero de socios Mantenedo. 

TES E prrec essere Tia 216 

Nucsadi: EM Sutscriptores que 

deram donativos +... cc... EO 490 
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A estatistica acima, comparativa dos annos de 1913 
com 1923, Mostra O grande desenvolvimento que a Associa- 
ção. fem neste serviço, 

] Dois factores têm cojicorrído visivelmente para o crea- 

cimento da ACM. == o auxilio recebido dos nossos bons ami- 

gos, Lanto 05 socios, domo os subseriptores e o próogramnma 
da associação em ai — Ingtryctor e comstritetor, Estes dois 

elementos lhe tem dado vida e a grande acceitação que posa 
nos &2 annos de sua existencia no Rio de Janeiro. 

Tão apreciado tem sido o trabalho que a ACM, presta 
a toda'a clisse de homens, que ultimamente, a ntalor parte 
dos subseriptores tem augmentado os seys donativos, sen- 
do que, multos delles, tem se fornado socios, afim de pres- 
tarem un melhor servico & comunidade. 
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AULA DE GYMNASTICA PARA À SAIDE 

O programma de educação physica da Associação Chrls- 
tã de Moços obedece a princípios eclentificos e é adminia- 
trado por directores emecialmente preparados para o mis- 
ter, abrangendo marchas, calisthenica, exercícios de appa- 
relhos e jogos maiores é menores, 

As auias funécionam diariamente em horas variadas e 
durante o anho juteiro, de modo a satisiazer a fodas as 
classés -— negociantes, empregados no Commercio, estudan- 

tos e menores. 

No desenvolvimento do seu progrentnta, áttender o De- 
paramento dê Educação Physica, em 1923, a 66% alum- 
vos, merecendo áfplausos dos hyrienistas naclonges no res- 
pectivo congresso, em. Owtubro do anuo passado: “O Pri- 
meiro Congresso Brasileiro de Hygicne lovva e estimula 2, 
Inicativa e os estórços das associações partioulares, como 
a Associação Chrisfã de Moços em pról dos exercicios pliy- 
Biuos". 



Turma de engenhelros e agronomos  onviada so ex- 

trangeiro pelo Governo Brasileiro e recebida e auxiliada em 

primeiros passos pela Associação Christã de Academicos, 

mediante apresentação da do Rio. 

À Associação presta um grande servico aos estudantes 

que vão aperfeiçoar os seus estudos no estrangeiro, confor- 

me mostra esta photographia. Quando recommendados pe- 

la Associação, os estudantes têm grande facilidade em re- 

ceber as Informações que necessitam sobre esndos, univer- 

silades, pensões, ele. 

Temos anxiliados niuitoós desses moços, evitando-lhes 

grandes despezas e contrariedades a que estão sujeitas as 

pessõas que viajam em qualquer pais eslraúgeiro. 

BUREAU DE EMPREGOS 

Por meio do Bureau de Enipregos, ainda em organiza- 
ção, estamos prestando um grande serviço a natioiaes e 

estrangeiros, conseguindo-lhes collocação de toda natureza, 
é RO mesmo tempo procuramos por esse modo prover os 
commerciantes industriaes de bons auxiliares, 



b Alumnos do 12 anno commercial 

DEPARTAMENTO BE ERBUCAÇÃO INTELLECTU AL 

No Departamento de Educação Intellectual, cuja matri- 

cula attiugiu a 599 alumpos, em 1023, todos os socios eh- 

comtram aulas dirigidas por professores competentes e cri- 

teriosamente escolhidos, que lhes ministram com reconhe- 

clda proficiencia todos os estudos de que carecem para o 

desempenho de melhores posições na vida pratica. 

NOVO EDIPIODO 

E do conhecimento de todos é terreno que comprâmos 

ba aunos, no Morro do Castelo, mas não podianios come- 

var a construcção até que a Prefeitura copclnigse o gem 

plano de arruamento, o que agora está sendo ultimado, 

Estamos actualmente no periodo mais delicado do pro- 

blema, que é delinear a planta de modo a prever todas as 

mecessidades do trabalho, por muitos annos, bem assim, 

contractar a construcção de Bm edificio grande e solido 

pelo menvr preço, 



O Maior recurso do Rio de 

| 
Janeiro é a sua Mocidade 


