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Kjobenhavns Skakforening.

Mågaar hver Lordag. — Koster & Kr, sarli at foruden Postgebyr 90 Ore.
> Kan bestilles paa ethvert Postkontor i D anmark, Norge og Sverige. .

a Lordag den 30. November 1895.
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J. A. Hos, Runtuna,

287.

(, Värt Land")

AA. år. Dahl, Kristiania.
(After
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skar re Förebingor; ät Skaksj pillet dyrkes ivrigt og. tildols moget dygtigt. Heri Kisbenhavn spiller saaledes Officerörno Skak i Öfficersföreningen, Studenterne i Studenterforchingen og Simfiunmdet og Handelsstandon

i

Handels-

og

Kontoristforoningen,

Og

san

or

der

desnden

först og fremmest Industri föreningen, hvor endog en stor Del af Skakföreningens sterkeste Spillere ere daglige Cjester, — og det folger
nu af sig selv, at der skal en sorlig Interesse for Skakspillere, der

daglig have Adgang til al spille med de sterkesto Spillero, til al paatage sig en Ixtra-Udgift — selv om den er ringe — ved at melde

sig ind i Skakforeningen, naarv der ikke bydes dem noget extra til
Ctjengjeld. Nu er jo som bokjendt Skakspillet ikke noget meget scl-

288.

Mat iib Trick.
K. Erlin, Wien.

Mat i 2 Trick.
F. Schindler, Botenwald,

289.

2, Priemie |
i .Frmnkforler Schachblatt"s Tarneriog,

3 Premio
m
.
i nPrankfartor: Schachblatt"s Turnering.

skabeligt Spil; man kan jo sommetider sidde en hel Aften og spillo
uden at ane, hvem der er tilstede, saa dette Moment er paa Forhaand
udelukket som Motiv til Indmeldelse, og de Skakblade og Bager, der
ere til Disposition i Skakforeningerne, savnes ikke meget af Starsteparten af Skakspillere, der som Regel have nok af, hvad andre For-

eninger byde i denne Retning, selv om de ogsaa kunde have Lyst til
at

holde

Man

et Skakblad,

naar

det var

til

at

faa

för

en

billig Penge,

mana altsaa se paa anden Maade at byde Skakforeningsmedlemmer

noget, sar al det virkelig bliver en Fördel for dem at viere Medlen
af en Skakfi forening, og her er det netop, at jeg vilde fremkomme med
mit Forslag, som De, Hr. Redakter, der jo serlig interesserer Dem

for Skakspillet, kunde hjärlpe til med Deres wrede Blad,

Jeg véd jo

nok; at det eri god og gladelig Freomgang; men tkkedestomindre tror
jeg, at det vilde kunne faan endnu storre Wdbredelse paa en anden

Mat i 3 Trick,

|
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"Maade, og. samtidig maaske fremkalde lidt sterre Deltagelse i Skakföreningslivet, Sagen er jo, som De jo ogsaa våd, at Prisen over-

Mat i i 3 Trick,
ITM JR Ds nn

stiger mange Medlemmers Evne, og mit Forslag gaar derfor ud paa,
at De skulde tilbyde det til Skakforcninger, men ogsaa kun til Skak-

borr

en wret Åbonnent have vi modtaget falgende:
Hr, Redakter!
Tillad mig i Anledning af den i Deres merede Blad

foreninger,

- Fra

Diskussion

om

et

nordisk

Skakforbund

i Smerdeleshed

og

forte

lille

Vilkaarene

for nordisk Skakliv i Almindelighed at fremkomme med et Par Betragtninger af noget anden Art samt med et Forslag, der ogsay nAvN-

"lig angaar Deres wrede Blad,
.

.

Det er jo desvearre saa, at Interessen for Skakforcninger ikke er
sörlig udviklet heri Landet, og saavidt vides, endnu mindre hos voro
skandinaviske Naboer.
Men i og for sig er det jo ogsaa ganske na-

turligt, idet- dette ingenlunde er ensbetydende med, at Interessen for
Skakspillet ikko skulde vrere udviklet, Tvertimod ser iman jo i alle

i Norden til en reduceret Pris paa visse Vilkasr,

f, Ex,

saaledes, at Skakforeningerne fik Bladet for 5 Kv. aarlig, forudsat, al
de tegnede !/4 al: deres Medlemmer — dog mindst 6 — som Abon-

nenter, og for 4 Kr. hvis de tegnede ?/: af deres Medlemmer — dog

ikke under 12. —

Herved vilde der opnaas en Del:

for det förste

vilde der endelig en Gang blive tilbudt Skakforeningsmedlemmer noget
extra; for det andet vilde udentvivl de af on Skakforenings Medlemmer,

der holdt Bladet,

gjoro Propaganda for at faa det nadvendige Antal

til at tegne sig, og derved vilde Bladet opnaa saa mange

nenter,

at Nedsettelsen vilde

betale sig,

vilde der forbaabentlig ved Bladets

og

flere Abon-

for det tredie endelig

storre Udbredolse, maaske

i Foör-

bindelse med, at det blev officielt Organ for de tegnede Foreninger,
vekkes en videre Interesso for det teorctiske Spil, der atter vilde

Na
2

Dd8&—e7

124. Hollandsk Parti.
Spillot i Hastingsturneringen den 31.
(Efter ,General-Anzoiger",

S, Tarrasch.
Sort.

Noter af 8.
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ikke vil vare forbilndon 3 nögen Problemturnering: Som” det vil érindrés, >
var dette heller ikke Tilfeldet med Kongrössen i Leipzig: ifjors -Over-"for de tyske Problemvenner; der” ere Medlemmör af Förbundet og som
spadanne betale Konlingent' til dette, synes det hogot hensynslast saa
”Jedes Gang eftör Gang at skyde Pr oblemturneringerne til Side, ligesom
det af det probleminteresseredd Publikum maa beklages, om disse sad- |
vanligvis

meget righoldige og interessante Opgaveturnoringer fremtidig

| skulde bortfalde.
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Meddelelser.

— Steinitz er dejt 10. November

alvejet fra London til Paris, hvor han |

som tidligere meddelt var ongageret for en Ugei :,Carcle dos échecs", Han
: har .dels -vexlet enkelte Partier med de storkeste Medlemmer af Selskabet,

dels givet en. Simultänforestilling mod: 11 Medlemmer

af ,Cercle des éohecg".> >

oj FC erele militare" med det Udfald, at han. vandt 6 Partier og gjorde b remis.
Han skål ogsaa spille nogle Partier med Rosenthal i Konsultation.
- med Medlonmer al ;,Cerelo des éohöåös", Den 12, N ovomber gav Solskabet :

|

ceh Aöresmiddag for den indbudte Gjust; > >
Under Cjonnemrejsen til St. Petershorg vil Steinitz iflgo Tnadbydelse
pjeste "Skakforexingen vAnderssen" i Frankfort & M. og Berliner Skak-'
- selskabet.. Ögsna Pillsbury, der den 21. November har forladt New York
:

i för

at. tiltrade

Rejsen

til. Evröpa,.

ventes: lil Berlin hvor: Laäsker

allerede

> har opholdt sg I lengere Tid; ”endelig er:der ogsan Tdsigt' til, at Dr. Tar:
rasch vil besgge Tydsklands

Hovedstad . 'omtront ved

samme

Tid "Til Are

UC för disse Gjäster. vil Berliner Skakselskabot afholde et Festmaaltid, ligesom
der ogsan vil blive truffet andre skaklige Arrangomontor, hvoptil "de nevnte

"Mestero votes at ville medvirke,:

on

oc Matchen Lipsehiltz- -Showaltet. Det 3. og 4, Parti vandt. Tipschitta, Ta
- det 5; blev remis, det 6 + blov. vittdet: a Showalter. Status: Ta 3; 5 2;
i Roniis 1
|
Fra "Amerika.

:
IT olegrafmatehen

mellem: Brookly n ”Skakklub og Bri-

i tish Chess Clab,. som veites at ville finde: Sted dén 8, Januar heste Aa,
— vil Amerika blive represonteret al fslgonde 8 Spillere: Pillsbury, Tipschiitz,
; Ahowaltor,

Hodges,. Hymen,

Barry,

Komeny

og Teed.
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” Korrespondance.
dl. Å. B. (Vejle). "Pak for deu tilsendte Korrektar,
nu i i Orden. dd
else,

(Bveidhörg).

Hal for Opgavortic

Öpgaven er forhanbentlig

font sharesb: skulle kopime” under Prg-

I Darsoné snalystiske. Stadio har De na fondet den tilsigtede Losning. ”Kutine

nal Par tiernei Deres Turnering. egne sig til Öptagelse Ii ,Tidsskeilt forf
5

Sundsv all). "Tak för det(. sondlo, som fader. Änvendelse. > S

Alle I eddelelser til Redaktionen. bedes adressereder » Tidsskrift
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