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see nodvcndigt og nyttigt til forommeldtc Indretnings
almeennyttige Fremme.

Senere blev det ved en allerhoieste Ertensionsbe-
saling af ttte April 1801 paalagt Commissionen at

afgive Betænkning om: 5) Hvorvidt en Forandring
i Bryggerlaugcts Indretning kunde give Anledning til

Forandring i den, mellem det kongl. Admiralitets og

Commisfariats-Collegium og bemeldte Laug under ISde

August 1768 oprettede Contract, betroeffendc Leverance

af Ol til Hans Majcstcets So-Ctat og Flaade. Bed
denne Lcilighcd blev, saa vidt vides, Overkrigscommis-
sa'r Smitb under Admiralitetet tillige Medlem af
CommiSsionen.

Commissionen blev endelig, som den i sin Forestil-
ling har bemcerket, ved Undersegelfe af de forommeldte
Gjenstande ledet til at opkaste det Sporgsmaal : 6) om
ikke Kaugets totale cOphcrvelse, imod en passende
Godtgjorelse til de davaerende Interessenter, kunde

vaere at onske.
Cancelliet modtog derefter fra bemeldte Commis

sion tvende Forestillinger i denne Sag, den ene affat-
tct efter Pluralitetens Betænkninger (dateret den 'Idie

November 180 1) og den anden affattet af Commis-

sioncns nysnoevnte Medlem, OverkrigscommiSsair Smith
(dateret den Ilde Novbr 180 1), hvilke Forestillinger
Cancelliet forelagde Hans Majestæt, idet Collegiet der-

hos selv yttrcde sig over Sagens Gjenstand.

Commissionen havde sorelobigcn bemcerket, at dens

Forhandlinger en Tid lang blcve standsede ved en Cor-

respondance imellem denne Commission, og Commissio«
nen for Brcrndeviinsbrcendericrnes bedre Indretning.

Denne Correspondancc blev fremkaldet ved Under-

sogclse om Nodvcndighedcn af den Forbindelse, som endnu

finder Sted imellem Broendeviinsbroenderne og Bryg-
gerne i Hovedstaden, og ifolge hvilken hine ere nodsa-
gede til, at kjobe det betydelige Ovantum paasaet, de

aarligcn forbruge hos disse. Sporgsmaalets Besva-
relse fljonnedes at beroe derpaa, om et bedre GjcrringS
Middel, end det hidtil brugelige friste Ol, var opdaget

Det kjobenhavnske Brygger
langs Dphcevelfe.

RR.

Under Ilte Decbr. 1801 befalede Hans Majestæt, at

der skulde nedscrttes en Commission til at undersoge det

kjobenhavnfle BryggcrlaugS davoerende Indretning og

afgive Forslag til sammes forbedrede Organisation.
Denne Commission bestod af folgcnde Medlemmer :

Generalauditeur og Admiralitets Deputeret Norre-

gaard, Etatsraad og Cancelli-Deputeret Cold, Justits-
raad og Biceraadniand Pontoppidan, Justitsraad og

Geheimearchivarius Thorkelin, Justitsraad ogPolitimc-
ster Haagen, Professor Nstanthey, Raadmand Skibsted,
viceraadmand £und og Directeur I. F. Sckuly.

Te Gjenstande, paa hvilke Commissionen, efter

Hans Majestcrts Befaling, ved denne Undersogclsc for-
nemmelig havde at henvende sin Opmcrrksomhcd , vare

solgende :

1) Om den ved Brpggerlauget her i Staden vcr-

rende Ligning kan ansecs uodvendig for Laugcl selv
eller ikke?

2) Om det, uden Skade for det Almindelige, kunde

overlades enhver Brygger, ar indrette sit Bryg, saa-
ledes som han selv vidste og ville, for deraf at ud-

bringe saa meget, og saa mange Slags for>varligt
Øl, som han bedst kunde afsoette?

z) Om ikke, hvis Ligningen ti fandtes nodvendig,
en passende Control med Vllets Tilvirkning og

Salg desuagtet kunde udfindes, hvorved Stadens Ind-
vaanere, ligesom hidindtil, kunde forvisses om, til alle

Tider at vorde forsynede med det fornodnc Huushold-
ningsol?

4) Og om ikke Vragningen paa en sikkrere
Maade kunde indrettes og Vllcts Beskaffenhed , efter

rigtige Grundsætninger, noiagtigerc vorde provet?
Commissionen blev derhos paalagt i sin Beternk-

ning tillige at bringe i Forflag, hvad den maattc an-
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stulde, i Lighed med hvad Indbyderne til et andet Sel-
stab for ikke lang Tid siden have troet sig eompelcnte til,
ville lagge en Plan for Museets Bestaffenhed og Udstrak-
ning, m. M., som selve Generalforsamlingen ikke stulde
vare berettiget til at forandre eller modifieere. Blot An-

raller af de Medlemmer, hvoraf Bestyrelsen formener, at

burde bestaae, burde uden Tvivl nogen Tid forud vare

offentliggjort, ligesom der burde varet omdeelt en For-
tegnclse over dem , der her i Staden have tegnet sig for
Bidrag til Museet, for at man i Tide iblandt disse simel-
lem hvilket Valget vel alene kan traffes) kunde have ud-

s»gt de Mand, som man vil give sin Stemme. Dette
maa man i det mindste »nste stccr ved Listers Omdeling ved

Generalforsamlingens Aabning, paa hvilke de ovennavnte

fundamentale Sporgsmaal ogsaa ventes forelagte Forsam-
lingen til Overvejelse og Beslutning. Det er kun, naar

Indbyderne paa denne Maade salte Subskribenterne i

Stand til at valge sagkyndige Mand til at udgjore den

paatankte Bestyrelse, at de vise, at det er dereS sande
Dnste, at dette Valg i Virkeligheden stal nedlagges i de

Bidragendes Hander, da det i modsat Fald maa formo-
des, al Valgene for storste Telen vilde falde paa hine
Indbydere, stjsndt flere af disse hverken kunne antages
at ville eller med Nytte at kunne vare Medlemmer af
hiin Bestyrelse, hvortil der, som enhver let indseer, kra-
ves ganste andre Egenstaber end den Sands og Zntcr-
esse for et saadant Museums Oprettelse, som kan be-

stemme Gn til at medunderstrive en Indbydelse, som den
titommeldtc. Vi ansee det cndogsaa, med Hensyn til de

forstjcilige Ittringer, der ere fremførte angaaende Pla-
nens Realisation, navnligen hvad det Sporgsmaal betraf-
fer, om en egen ny Bygning dertil bor opforcs , eller
om ikke en aldre Bygning kunde indrettes til det paa-
tankte Museum, for sårdeles onsteligt, om Bestyrelsen
saameget som muligt kom til at bestaae af Mand, hvoraf
nogle vare stemte for enhver af disse Meninger, for at

Sagen kunde blive alsidigt droslet, og at man, for at

satte Publicum i Stand til at traffe det i saa Henseende
hensigtsmassigstc Valg, hellere udsatte Generalforsamlin-
gen en vis kort Tid, og i Mellemtiden gjorde Alment-

heden bekjendt med de Propositioner, som Indbyderne have
i Sinde at forelaggc Generalforsamlingen om Bestyret
sens egentlige Giemed, dens Sammenfatning, Antallet af
dens Medlemmer, osv. samt derhos i behorig Tid om-
deeltc Fortegnelser over de Mand , paa hvem der kan

valges.

Fardig fra Trykkeriet Mandag Eftermiddag Kl. 8j.

Nyheds - Post.

jøbenhavn , den J9de Juni 1837. þÿ �Flere hundrede
Mcnnestcr, reprasenterede afOberstlieutnant Malling, Ma-

jor Mrieberg og tianli. theol Melby udbragte igaar paa

Amalienborg Plads et Hurra ledsaget af en Sang for
Hs. Maiestat Kongens Helbredelse. Det er at baabe,
at de mange vigtige Foranstaltninger, der til deres Ud-

forelse have ventet paa Hs. Maiestats Helbredelse, nu

ville vorde sanrcst mulig afgjorte, da Hs. M. Kongens
gjenvundne Sundhed nu kan ansees som constateret; saa-
ledes vil over hele Landet den almindelige Glade forene
sig med deres, der her ved denne Lejlighed have lagt de-

res Svmpathi for Hs. At. Kongen for Dagen.
þÿ �De Mand , som i sin Tid have udstedt en Znd-

bydelse til at tegne sig for Bidrag til der Tborrvald-

senske Museum, have tilkendegivet, at da de ikke kunne

ansce sig bemyndigede til at tage de narmerc Beslutninger
i Henseende til dette Anliggendes Udforelse, vil der ber

i Staden blive afholdt en Generalforsamling, for ar

de Bidragende kunne valae en Bestyrelse. Denne Ge-

neralforsamling er ansat til Onsdagen d. 21de d. M. og
afholdes i Studenterforeningens Locale. Det havde uden-

Tvivl varet onsteligt, at Indbyderne nogen Tid korend

denne Generalforsamlings Afholdelse havde meddeelt Pub-
licum de Forstag , som de agte at fremsatte paa Gene-

ralforsamlingen om denne Bestyrelses cvrganisarion, saa-
velsom om dens egentlige Viemed, og hvad der formenes
at maatte overdrages samme til þÿ ��h�i�i�n�rAnliggendes
Udførelse." Forend man nemlig strider til Valget af en

Bestyrelse for en Indretning, som den herom handlede,
maa man nemlig vare enig med sig selv om, hvad denne

Bestyrelse stal foretage, og dette Hovedpunkt maa altsaa
formeentlig forst og fremmest sattes under Generalfor-
samlingens Overvejelse; thi man kan dog neppe antage,
at de Mand . der have udstedt en Indbydelse til Publi-
rum om at subscribere for Bidrag til hiint Museum,
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Trykt, med Hurtigpresse, i det Høffffe Officin, ved s«el «. »eraer

£tø dersom dette maatte bifaldes, henstillede den,
hvorvidt et nyt Interessentskab af Bryggere i Hoved-
staden kunde ordnes paa den Maade , som af Com

missionen, i Slutningen af dens Forestilling, var bragt
i Forstag.




