
gjorde ogsaa sit navn kendt inden for 
turneringsbridge, og han medvirkede 
i Louiseforeningens dilet-
tantforestillinger paa Horsens Tea-
ter. Alle vegne var han lige velset, og 
selv om han nu havde naaet en høj 
alder, er der dog mange der vil savne 
ham for hans trofasthed mod venner, 
for hans fine karakter og for hans 
evne og vilje til at bære livets 
tilskikkelser uden selvmedlidenhed. 
Her havde han gode forbundsfæller i 
sit medfødte lune og sin udprægede 
sans for humor.
 .

Chr.  Engel .
En kendt og populær horsensbor-

ger, fhv. købmand og restauratør
Chr. Engel, døde natten til 2.

juledag i sit hjem. For hans nær-
meste og for hans mange venner i
Horsens kom budskabet om Chr.

Engels død helt uventet. Han havde
ikke været syg, selv om han I den
senere tid nok havde klaget over
lidt vrøvl med hjertet. Engel naae-
de at blive næsten 79 aar, men alle
havde ventet, at man skulle se hans 

venlige smil og deltage i hans hyg-
gelige passiarer i endnu nogle aar. 
For en hyggelig og humørfyldt 
mand var Engel at gæste og at 
være I selskab med. Han kunne føre 
en intelligent samtale, og han kunne 
lade sit vid spille, men altid paa en 
maade, saa ingen kunne føle sig 
saaret.
I en alt for ung alder var Chr. 

Engel blevet ramt af en ublid skæb-
ne. En øjensygdom udviklede sig 
saa ulykkeligt, at han blev totalt 
blind og nu havde været det i mange 
aar. Han lod sig ikke slaa ud. Med 
sin gode handelsuddannelse og sit 
mod paa. livet trods alt lykkedes det 
ham at oparbejde det kendte kondi-
tori paa Søndergade, der indtil for 
et par aar siden bar hans navn. Her 
fik han et godt publikum, og her 
kom ogsaa stadig en kreds af 
faste venner og besøgte ham.
I sine yngre dage virkede Chr. 

Engel som repræsentant for større 
firmaer og blev kendt i købmands-
kredse i store dele af landet. Han
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