
Vitus Bering Pub
har Met nye ejere

Det skal være et pletskud: Ægteparret Inge og Eddie Svendsen

For et lille drstid siden blev der
ibnet en ny restauration i Horsens:
Titus Bering Pub pa Søndergade. Det
tar vceret en pcen succes, og nu har
le hidtidige ejere, direktør Leif Hede
Vielsen og hotelejer Victor Ncess
Nielsen overdraget forretningen til

ægteparret Inge og Eddie Svendsen,
to mennesker, som er meget populcere
indenf or den hors ensianske restaura-
tionsverden. Samtidig er pladsantal-
let blevet udvidet med 50 pct., idet
den udendørs terrasse er blevet over-
bygget og forsynet med varme.

Eddie Svendsen var i sin tid inspek-
tør på Paladshotellet i Kobenhavn og
derefter i en tilsvarende stilling på
Marienlyst i Helsingor. Senere var
han overtjener i Falkonercentret i
Kobenhavn, hvorefter han forpagtede
Preislers Hotel i Viborg i dette for-
nemme hotels sidste epoke.

Eddie Svendsen erhvervede Boes-
lunde Kro, som han solgte for at
blive inspektør på Jørgensens Hotel.
På grund of sygdom matte han holde
op, men nu er han lykkeligvis så re-
stitueret, at han kan påtage sig an-
svaret for den forretning, hvor han
har virket i flere måneder.

Eddie Svendsen er tillige i den hel-
dige situation, at han i sin kone har
en dygtig og charmerende støtte.
Hun er oprindelig uddannet som da-
meskrdder, men blev efter ankom-
sten ansat i Graven nr. 12, hvor hun

har skabt sig mange venner som en
omsorgsfuld servitrice. — Vi er glade
for overtagelsen of denne dejlige for-
retning, selvom vi selvfølgelig ikke
venter at blive millionærer hverken
på et eller to år, siger Eddie Svend-
sen med et smil.

Det er en god forretning med et
godt klientel, og min kone og jer er
overbeviste om, at vi sammen med
kunderne kan få nogle dejlige år her.
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