
    To forretningsfolk
overtager Har. Rix
Købmand Kaj Rix trækker sig tilbage paa grund af 
svigtende helbred

afstaa sin forretning paa hjørnet 
af Søndergade og Hospitalsgade, 
som til oktober har vieret i slcegtens 
eje i 75 aar. Købmand Kaj Rix, der 
har deltaget i forretningens drift i 
ca. 40 aar, og hvis forretning i sin 
tid etableredes af faderen, 
købmand Harald Rix, har overgivet 
forretningen til to driftige 
forretningsfolk.

Det er den 46-aarige grosserer 
Kai Ginsborg, der driver forretning

bande i Nykøbing F. og København, 
samt tæppegrosserer, den 39-aarige 
Jørn Jensen, København, der driver 
forretning I sytten byer. Købmand 
Kaj Rix har sat meget ind paa, at 
personalet f ik mulighed for at 
fortsætte I forretningen, noget som 
de nye ejere er gaaet ind paa 100 
procent.
— Det er, siger købmand Rix, 

med dyb vemod, jeg forlader den 
forretning, som min far i sin tid 
startede, og som jeg har været 
knyttet til gennem saa mange aar. 
Det er det ikke mindst, fordi jeg nu 
maa tage afsked med kunder, som 
vi har haft i Horsens og Horsens-
landet i generationer. Desværre er 
helbredet ikke det allerbedste, og 
derfor maa jeg nu sige farvel ikke 
blot til dejlige kunder, men ogsaa 
til en medarbejderstab, som har be-
tydet umaadelig meget for mig, og 
som jeg er glad for kan fortsætte.
Købmand Kaj Rix, der er 62 aar, 

vil kunne se sit gamle firma blive 
ført videre under navnet Harald 
Rix. Firmaet genaabner efter nogle 
dages vareoptælling den 10. juni 
med et større udsalg. De to nye 
ejere erklærer, at de vil fortsætte 
firmaet Rix paa en god og solid 
maade, og de er glade for, at de

paa denne maade har faaet foden 
indenfor Horsens og Horsenslandet, 
som de vil betjene paa allerbedste 
maade.
Rix' hjørne har gennem trekvart 
sekel været med til at sætte sit 
præg paa det horsensianske bybil-
lede, og de nye ejere, som ikke over-
tager selve ejendommen, er indstil-

let paa, at den position, som fir-
maet har indtaget, skal fastholdes. 
Selv om købmand Rix er vemodig 
ved at afstaa forretningen, er han 
ikke i tvivl om, at han nok skal faa 
tiden til at gaa paa en god maade. 
— Jeg har gode fritidsinteresser, 
erklærer den populære Horsens-
borger.
Købmand

 Kaj Rix

n af Horsens' kendteste og mest 
ete forretninger, Harald Rix, 
ter om faa dage ejer. Paa grund 
svigtende helbred har købmand 
Kaj Rix set sig nødsaget til at
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