Overpræsident, Borgemestere og Raad
udi den Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn
giøre vitterligt: at da Ole Nielsen med tiltaget
navn Nyehuus, der har vundet Borgerskab
som Brygger her i Staden, er sindet at drive Bryg
gerie i den ham tilhørende Gaard, beliggende
paa Hjørnet af Lille Torvegade og Store Kon
gensgade paa Christianshavn n 124, saa
meddeles ham herved tilladelse dertil, i
overensstemmelse med Forordningen af 30e
August 1805, og under de i samme foreskrevne
samt i øvrigt paa følgende Vilkaar :

1 Forinden han afbenytter denne Concession,
haver han at melde sig dermed for Stadens Politie
derecteur, og for ham at godtgjøre, at det Sted hvor
Bryggeriet, ifølge heraf, maa drives, i alle hen
seender er indrettet efter de om Brand og Byg
ningsvæsenet i Kiøbenhavn udgangne Anord
ninger, hvilken Indretning han derfor forplig
tes til saaledes aat vedligeholde, at ingen Fare
af Ildsvaade derfra kan blive at befrygte.2 Han skal hvert Aars 1st Mai og 1st Noeber være
forsynet med det Quantum af Kornvare, som
Magistraten i ethvert Aars October Maaned
bestemmer som Forraad til de nævnte Tider
for enhver af Stadens Bryggere,-

3. Udvider han sit Bryggerie, saasom ved enten at
forstørre sin Bryggerkjedel eller ved at anskaffe
sig en nye Kjedel, foruden denhan hidtil har brugt,
og i samme Forhold forstørrer sine øvrige BryggerieIndretninger, bør han anmelde saadant for Magi
straten og Politiedirecteuren, for at det større
Forraad , han da maatte blive pligtig af anskafFe sig, kan vorde bestemt, og de nye Indretninger, han maatte have foretaget i Bryg
geriet, efterseete. Anmeldelsen til Magistraten bør tillige indeholde, hvor meget
Øl han, efter udvidelsen, agter at producere
mere af ethvert Bryg end tilforn, da Bestemmelsen af Forraadet derpaa skal grunde sig.I øvrigt haver han paa det nøieste at rette
sig efter de Anordninger, Bryggerierne i Kjøbenhavn vedkommende, som allerede ere eller i
fremtiden vorde givne, da han i andet Fald
maa vente sig , efter Forseelsens Beskaffenhed,
at blive tiltalt enten til at have denne concession forbrudt, eller til anden Straf efter
Lovene

4 Overdrager han dette sit Bryggerie til nogen
anden, bør Magistraten straks meddeles underretning derom, paa det at den, som træder i hans
sted, kan vorde forsynet med nye concession.-

og 5. Vil han derimod aldeles nedlægge Bryggeriet

da paalægges det ham 1 Aar forud, til 1st Mai
eller 1st November, skrivtligen at opsige sit Bor
gerskab for Magistraten; og, naaar dette er skeet,
staaer det ham frit for, altsaa til første April
eller første October, at fratræde Bryggeriet,
da denne concession tilbageleveres.

Dets til Bekræftelse under vore Hænder
og Stadens Segl –
Kiøbenhavns Raadstue, den 14 e Maii 1841
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