CĂLĂUZA PRACTICĂ
PENTRU

BibliofBCB pBofru Toti,
Sprijinită . de numeroşii săi

cetitori ŞI

lll-

curaJată de toţi oamenii de bine c.a ri apreciază înalta ei menire culturală, «Biblio-

teca pentru toţi» îşi urmează drumul ce
. şi-a croit si continuă a publica săptămâ
IlaI opere literare, ştiinţifice, pedagogice şi
de popularizare, scrise de cei mai de seamă scriitori români si străini.
Prin varietatea lticrărilor publicate şi
,prin eftinătatea volumelol' sale,. biblioteca
-aceasta a izbutit să-şi câştige, an cu an,
pături tot mai largi de cetitori, aşa în cât
astăzi ea se găseşte introdusă în toate clasele sociale. Toti o citesc: de la scol arul
care buchiseşte . fncântat poveştile' şi istocioarele pentru copii, pâna la omul cult,
care reciteste in traducere românească vreo celebră operă literară stră.ină, sau caută
a se pune în contact sufletesc cu ma~ii
noştri scriitori naţionali, ale căror opere
s'au publicat ori se vor publica aproape
toale în «Biblioteca pentru toţi ••
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EXPLICAŢII
1. Piesele.
Şahul

se joacă pe o masă sau o tabletă. de şah
în 64 de câmpuri, alternativ albe şi ne gre. Masa se aşează întotdeauna aşa, încât la
dreapta să fie un câmp alb. Fiecare jucător dispune de 16 piese, dintre cari 8 sunt pioni, iar 8
împărţită

ofiţeri.

Pionii sunt:
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sau de-a stânga Înaintea lui. Un pion alb de pe
e 4 poate să m eargă pe e 5, d acă acest câmp e
liber, şi poate să ia o pi esă c o ntr ară ce ar sta
pe d 5 sau f 5, Un pion alb de pe e 2 poate să
se mi şte, da că câ mpuril e e 3 şi e 4 sunt libere,
pe e 3 sau de-a dreptul pe e -f.
Da că un pio n, făcâ nd d eodată doi paşi , trece
pe l â ngă un pion contrar, pionul acesta are dreptul să-I ia, ca şi când ar fi f ăc ut un singur pas,
Acest drept de a Ina "en passal1t " îl are numai
pionul şi numai imediat dup ă mi şca rea de doi
paşi a pionului,
Dacă, având po ziţia de sus, pionul alb e 2
se duce pe e 4, pionul negru d 4 are dreptul
să-I ia şi să -I înl oc ui ască, a şezân d u-se pe e 3,
De asemenea poate fi luat pionul n egm f 7 d acă
se duce pe f 5, p unându-se pi onul alb g 5 pe f 6,
D acă, în cursul jocului, un pion ajunge în linia în care stau o fiţer ii contrar i (pentm alb linia 8, pentru negru lini a 1 ol'i zontală) se poate
schimba într'un ofi"ţe r oarecare, după alegerea
ju cătorului , al cărui pion a aj uns în linia ofiterilor conti'ari. Jucătom l poate s ă -ş i schimbe pionul in orice figu ră, indiferent d acă mai al'e sau
nu astfel de figuri. Poate să şi-o schimbe în
Regi nă, Turn, Nebun, etc., ch iar şi da c ă are încă
Regina sa sau cele d o u ă Turnuri şi cei doi Nebun i şi Cai.
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5. Atac

şi şah.

o

piesă atacă. o altă piesă, dacă face o trăsă
de aşa fel Încât cu trăsătura următoare să ia
piesa contrară, dacă adversarul n'o poate apăra.
Atacul asupra Regelui se numeşte « şah» şi trebue întotdeauna anunţat: «Şah la Rege ».
.Jucătorul al cărui Rege e «în şah», se poate
apăra în 3 feluri, după împl'ejurări: 1) sau ia
piesa contrară care îi dă şah; 2) sau pune în calea piesei contrare una dinh'e piesele sale, sau
3) fa ce o mişcare cu Regele.
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Şah

poziţia

de sus Albul poate, spre pildă, să
cu Regina de pe c 4 pe c 5, dând Regelui negru şah (D c 4-c 5+). Negru poate
acum să ia Regina aibă prin pionul b 6, sau
poate să meargă cu regele său pe e 2. Pe alt
câmp ~ u se poate duce fiindcă ar sta «in ş a h » .
Regina albă poate da şah şi dacă se du ce de
pe c 4 pe e 6. Negrul se poate apărâ punând
Calul c 3 în calea Reginei , pe e 4.
In

meargă

6. Mat

şi

Pat.

Dacă

Regele care a fost atacat nu se poate
în nici unul din aceste trei chipuri e mat
jucătorul a pierdut partida.
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Trecutului,
Presentului,
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