
Jørgensens Hotel
ved at være klar

Den 15. juli genåbner Kit-Cat, og en etage af de nye værelser
tages i brug

For et par fir siden blev det
kompleks, der hører til Jørgen-
sens Hotel, hærget af en

voldsom brand, der lagde betydelige
dele af hotel- og restaurations-
virksomheden i aske. Nu genop-
står det hele som en fugl Fenix.
Hotelejer Victor Næss Nielsen
oplyser i dag, at der fra 1. juli
vil vre musikalsk underhold-
ning i restauranten af to ungar-
ske musikere, at Kit Cat ifølge
planen åbner den 15. juli med
et czekisk orkester på fem
mand (officiel åbningsfestlighed
dog lidt senere), at een etage

med ny værelser tages i brug
på samme tidspunkt, og at alt
byggearbejde er tilendebragt
den 1. september.

— Vi glæder os voldsomt til at
kornme i gang igen for alvor,
for vi har lddt et altfor stort
afbræk i den daglige drift, siger
Næss Nielsen. Vi er i den lyk-
kelige situation at kunne
behol-de flere afyore gamle medar-
bejdare, bl. a. Laur. Petersen
og Lars Eriksen. Desuden har
vi ansat køkkenchef Danielsen
til at forestå det kulinariske.

Jeg kan nævne, at salskabsfa-

ciliteterne bliver. meget raffine-
rede, og dat gælder bade mob-
ler, tapper, tapeter o.s.v. Hvis
der ved en sammenkomst skal
holdes taler, forsynes taleren
med en trådløs mikrofon, der
kører pa vort stationare
musikanlæg, som kan dække over
hele hotellet. De gæster, der
ønsker TV pa værelset, kan re-
kvirere det hos portieren. Der
er stik pa alla de nye værelser
i forbindelse mad an fællesan-
tenne.

Jyllands smukkeste
variete

Kit Cat bliver mere lækker
and for, og jeg er overbevist
om, at det bliver Jyllands
smukkaste varieta. Vi vil som
tidligere lave specielle aftaner,
vil benytte solister og iøvrigt
bringa såvel danske som uden-
landske orkestra af kvalitet.
Sam før brandan vil Kit Cat
blive indrettat med repos'er,
men det bliver i en anderledes
smuk stil end tidligere. Iøvrigt
far vi også en bar inde i salve
varietelokalet.

Endelig kan jeg nævne, at
Kings Pub vil genopstå. Noget
maget væsentligt for varieteen
bliver et kæmpeanlæg, der skal
sørge for air condition. Når det
hele kører, er dat vores tanke
at gennemføre kvalitetstilbud til
favørpriser. Jeg vil hellere have
mange gæster og tjene lidt min-
dre end fa menneskar, der skal
betale højere priser. Det bliver
dejligt at få det hale i gang
igen, slutter hotelajaren.

P. N. Hotelejer Victor Næss Nielsen
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