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Forradalom a kártyafronton: 

RORQ 
Nagy a riadalom a bridzselők körében. 

Uj kártyajáték született, amely kombina-
tív lehetőségekben — a bridzs komoly ve-
télytársa. Ez a j|ték: a Roro. 

Ítéljük meg ütőképességét, erősebb (magasabb és 
piros) lapokkal inkább a minusz-játék felé törek-
szünk, de emellett nem tévesztjük szem elől azt, 
hogyha tulsok ütést vállalunk, nem tujjuk teljesí-
teni, ha pedig tulkeveset, akkor minusz-játékot 

provokálunk s nagy lapjaink miatt vesztünk. A 
helyes utat tehát két veszélyes szakadék kőzött 
kell megtalálni s éppen ez az, ami az uj játéknak 
vonzóerejét biztosítja azok részére, akik a szóra-
koztató kártyajátékban szellemi tornát látnak. 

Forradalom a kártyafronton: 

RORQ 
Nagy a riadalom a bridzselők körében. 

Uj kártyajáték született, amely kombina-
tív lehetőségekben — a bridzs komoly ve-
télytársa. Ez a j|ték: a Roro. 
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A? nj játék változatossága és fordulatai mellett 
is rendkívül egyszerű s könnyen elsajátítható, de 
főként minden eddigi kártya-játéknál igazságosabb. 
Partner nincs, mindenki saját szerencséjének ko-
vácsa. Nagyreszt megszűnik a jó és rossz lap fo-
galma. meri helyes licitálás és lejátszás mellett, 
bármely összetételű lapból is nyereséget lehet ki-
hozni. 

A játékoosk száma három, akik önállóan, egy-
mástól függetlenül licitálnak, játszanak, nyernek 
és vesztenek, partner tehát nincsen. Ha négyen 
játsjanak, akkor az osztó kimarad, kettesben 11 
lap talonba kerül. 

A kirtya egy csomag frapcia lap. kettőscijj, hár-
masok, négyesek, ötösök és hatosok nílkpl, de 
JodkerraJ, tehát minden színből 8—8 lap (ásztól 
hetesig), azaz 4X8+1=33 lap. 

A lapok. Legerősebb a Jocker, a többi szinen 
belül a lapok ütőereje a kővetkező: ász, király, 
dáma, bub, 10, 9. $ és 7. — Adu nincs, de a színek-
nek külön rangjuk, illetve ütőerejük van és pedig: 
kör. káró, pikk és treff. Így mind a 33 lapnak 
összefüggő rangsorozaia van. például a pikk ász 
üti a treff ászt is, a ktpr kettős az összes többi 
színék ászait is, ha hívott szín kifogyott. 

Ssínre szint kell adná (aki e szabály ellen vét, 
annak 2 pontot irnak terhére.) Ha a hivott szin 
kifogyott, akkor bármily más lapot lehet az ütés-
be tenni. Kivételt képez a Jocker, mely egyik szín-
hez sem tartozik, ezzel tehát bármikor üthetünk. 

Osztás jobbról balfelé, kettesével történik (a 
megmaradó egy-egy lap utoljára marad.) Az osz-
tást a játék elején az kezdi, aki a legmagasabb 
lapot húzza a csomagból, a továbbiakban pedig 
mindig az, akinél az előbbi játszmában a Jocker 
volt. Rfindhárom játékos 11—11 lapot kap azon-
nal, talom nincsen 

A licitálás abban áll, hogy a játékhét önállóan 
bizonyos számú ütés elvitelét vállalják, teljesen 
tetszésük szerint. Ha a hársra játékos j|lta| vál-
lalt ütések szama legalább 10, akkor plusz játék 
megy, ahal a cél minél több ütést elvinni, ellenke-
ző esetben minusz-játék következik, ahol minél ke-
vesebb ütést igyekszünk csinálni. Licitáláskor 
mindig az addig vállalt ütések összegét mondjuk 
be s esetleg gyufával, aprópénzzel, stb. az asz-
talon magunk előtt jelezzük is. A licitálást az 
kezdi, akinél a Jocker van s akkor fejeződik, ha 
ha közvetlenül egymásután három pász hangzik 
el, az utolsó licitáló tehát a többiek pásza után 
is még megszólalhat. 

A kijátszást az kezdi, akinél a Jocker van, a 
kővetkezőkben pedig az hiv, aki az utolsó ütést 
elvitte. A Játék jobbről balfelé halad s az ütések 
rendben helyezendftk el, minden játékos előtt kü-
lön-külön. 

Drágitani lehet a játszmát azzal, hogy a licitá-
lás befejezése után, de a legelső saját lap kiját-
szásakor „duplá"-t, a következő játékoosk „trip-
lá".-t mondhatnak be; mely esetben a nyerő ég 
vesztő pontok kétszeresen, illetve háromszorosan 
íródnak fel. 

Nyerés-vesztés. Plusz-játéknál annyi jó pontot 
kapunk, ahánnyal több ütést csináltunk, mint a 
vállalt ütések' száma, minusz-játékaál pedig any 
nyit, amennyivel ennél kevesebb ütést vittünk ka? 
za. Fordított esetben megfelelő számú rossz pon-
tot irnak terhünkre. 

As ifás. Minden játékos számláját külön-külön 
veiwtjak, vagy — előjellel, a nyerő- és vesztő-
DftMStgi pedig duflí? esetén kettővel, tripla .ese-
tés f ^ g 1 faáipitona-1 szorozva ÍF}Hk fel Á játék 
b«íejezése után kdtesrtHöe elszámolás következik, 
mindenkivel szemben külön-külön, fz .előre meg-
állapított alapon, a más játékoknál használt reni-
szer szerint 

Bármily lappal érvényesülni lehet, ha helyesen 

Minden tizennyolcadik embernek 
van Szegeden 

Az elmúlt évben 500-zal növekedett a rádiózók száma — Körséta 
a rádiótechnika legújabb csodái között 

Joggal hihetné az ember, hogv korunk egvik 
legjelentékenyebb találmányát, a rádiót teles-
leges dolog népszerűsíteni. Há azonban meg-
nézzük a szegedi rádióelőfizetők statisztikáját, 
azt látjuk, hogv az ország második városa a 
rádiózok 'arányát tekintve, meglehetősen el-
maradt a városok versenyéhen. 

Addig, amíg Budapesten ez év augeztusában 
123.901 rádiós volt, tehát csaknem minden ki-
lenc emberre jutott egy készülék és Győrött, 
Miskolcon kb. ugyanez az arány, amikor Deb-
recenben minden 15-ik ember rádiózik, addig 
Szegeden csak minden 18-ik lakosnak van gépe. 
(Az országos átlag, melyet leront a'falvak sta-
tisztikája, 25.) 

A rádiósok száma ugyan állandó emelkedést 
mutat. Taválv augusztus 31-én 6925 volt a 
számuk, amely az elmúlt őszi-téli rádiószezon-
ban ötszázzal, 7406-ra emelkedett, március Sí-
ig. A nyári hónapok alatt 11 (Ven lepecsételtet-
ték készüléküket, ugv. hegy augusztus 31-én 
7296 veit az előfizetők száma. 

Szegei havonta iay is Mag 17.800/ 
évente pedig több. mint 200.000 

pengőt fizet rádiódij alakiában, 

Érdekes a rádióelőfizetőkről foglalkozásuk 
szerint készített etatisaika. Eszerint 1853 a 
polgári közszolgálatban álló, vagy szabadfog-
lalkozású, 1288 a nvugdiias és magánzó. 1258 
az iparos. 955 a kereskedelem, vacv hitel, ille-
tőleg biztosítási ágazattal foglalkozó. 728 a 
közlekedési vállalati alkalmazott, 474 a védeFŐ 
kötelékébe tartozó rádióé. Az őstermeléssel 
foglalkozó Fádiósok száma 181. Nem szerepel-
nek a kimutatásban az önálló postahivatallal 
bÍFó külterületek rádiósai. 

Az üzemben lévő készülékek 6.3 százaléka 
(461) detektoros. 83.5 százaléka (6093 drb) 
1—3 lámpás és 10.2 százalék (742) 4, vagy 
több lámpás. 
. Most indul az uj szezon és a hozzáértők sze-

rint a statisztika alapián valószínű, hogv a téli 
hónapok alatt ezúttal les-alább 800 uj készülék 
kerül bekapcsolásra. Alátámasztja ezt felte-
vést az a ténv. hogy mig az előző években még 
állandóan fejlődött, kialakulóban valtak az 
egyes tipusok ugv, hogy az óvatosabbak tartóz-
kodtak a vámvitától, addig az idén már olyan 
befejezett, tökéleets és sokoldalú készülékek ke-
rülnek piacFa, hogy az uj rádiósoknak nem kell 
1 ? : *arta.nif lk- hogv drága gépük pár hónap 

alatt elavult es ki kell azt modernebb gépre cse-
réim. 

A szegedi rádiókereskedők tökéletesen felké-
szültek a közönség fokozott érdeklődésének és 
igényének kielégítésére. Az alábbiakban beszá-
molunk arról, hogy mit tudnak a rádióipar leg-
újabb csodái. 

Első utunk 

Markovlcs Szilárd mérnök' 

Ti.'za Lajos-körút 14. szám alatti üzletébe -ye.-
zetett. Az Qrion, Philips, Standard, Telefunkca 
gyárak remekbelrészült, újdonságait mutatta bg, 
amelyéket 6—9—12 havi részletre árusít.' Érde"-
kes újítása a cégnek, hogv a legelőnyösebb fel-
tételek mellett cseréli be az elavult, vagy meg-
unt készülékeket. Szenzációja pedig Markovié? 
mérnöknek, hogy üzemét felszerelte rádiócsőr 
regenerátor készülékkel. A regenrátorral a meg-

süketült, vagy csökkent emisszióyu lámpákat 
újból százszázalékos teljesítőképességűre „fia-
talítja" meg. A regenerálást a cső árának 30 
százalékáért végzik, tehát ezért a pénzért úgy-
szólván uj lámpához jut bárki. 

A mai 2+1 csövgs egyszerűbb és luxuskifc'i-
telü rádiógépek, amelyeket 

Kelemen Márton 

Kelemen-ucca 11. alatti üzletében tekintettünk 
meg, többet „tudnak", tökéletesebben adják 
vissza zenét és tisztább vételt biztosítanak, 
mint a pár év előtti, soklámpás készülékek, 
pzek a kisgépek egytéj-egyig valamennyi fe-
szültségre átválthatók. A luxuskivitelü 2 és 
tőbblámpás gépek pedig rövid, közép és hosz-
szu hullámra használhatók s áruk nem több, 
mint volt néhány évvel ezelőtt egy jobb grgipo-
fon ára. Valamennyi márkás gép 6—9—12 havi, 
a kjtünfij „Eka" gépek 18 havi részletre kapha-
tók. Elavult gépeket magas értékben vált be. 
Kelemen Márton különben vetitetlképes elő-
adásokat fog a közeljövőben tartani Szeged kör-
nyékén a rádiókról és a televízióról. 

Csury Ferenc 

Kárász-uccai rádióüzletében a modern rádió-
technika legtökéletesebb alkotásait néztük és 
hallgattuk meg. A nagy rádiógyárak. Orion, 
Philips, Standard, Telefunken pompás, művé-
szi kivitelű újdonságai, minden igényt kielégí-
tenek. Tökéletesek az Orion és Philips 98 pen-
gős, 2+1 csöves népvevői is, melyek újítása, 
hogy hullámváltás nélkül és hangszóróban 
hozzák Budapest I. és Ií.-t. Pompásak a Stan-
dard és Telefunken középtipusu luxusvévöi. 

A cég az érdeklődőknek lakásukban kész-
séggel mutatja be a pompás gépeket. 

A világhírű Philips-gyár remek gépeit mu-
tatta be 

Rosner József 

Tisza Lajos-körul 39. számú üzletében. 7C 2+1 
csöves „Áipád" népvevő mindössze 98 pengő; a 
magyar állomások és — kedvező viszonyok közt 
több külföldi állomás — szejektiy vételét bjzto-
sitja. Ugyancsak kétlámpás — de 2+2 elrende-
zésben — a 184 pengős Olimpia külföldveyő. Az 
összes gépek 6—9—12 havi részletre kaphatók. 
Az érdeklődőknek lakásukon is díjtalanul be-
mutatják. 

RröIIős ' ' 

Feketesas-ucca 20. szám alatti üzletében a Phi-
lips-készülékek remek kiállítását tekintettük 
meg — és csodálhatja meg vételkényszer n< I 
kül bárki. Ugyanitt a legspeciálisabb kapcso-
lásokhoz való alkatrészek is kaphatók, aniat"'-
árakon. 

CIKLOP Variete 
8 nap óta világvárosi műsorával a Szabadság téren. 

Okvetlen nézze meg ez$n ragyogó műsort 

Tieztelette Szappanos János igazgat*. 


