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Sportnak rryilatkozta:,'Köszönöm' Maestro!
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boldos, vff Yolc,, o$a n,,bo[db'g,

amityen botdo8talán nÉg soha semvoltarn
:Ez,néfi €$ ék, haném seá$!oE. éV l{itErtÓ

lnllilkÉlánák, az: eredrrélryE, ámélybga .$0k
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,b ít, Í_okló',0tt, nÉg,s'er,stnft ffiut'vfÉni! &
ismétetni az,itrcni győZe [Í:nÉtÍ, 0ssi$$én,

,ltáts',zot,hyert: EtlÍóDa *.inokságot,,(wénÍt
1933, 1934; csapat 1931, 1933. 1934' 

.1935)

kardvÍyásban, de etképesztrÍ nemzetkcDi s|-
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fu n háromszor i3 fi ái .béjnök :tÉtt lc$aÉá'
távat (l93Z 1938, ]939). Tokióba azonban
itef#itlti'ft {1; iíh-Ögy az l940-e5 nyÉti otÍfi pi1

át SÉrn rendeztÉlr meg]á jábá h ft íVároiMn. fi
zsidok' rvBn'ek, miatt a nÉ8yyenés. Év,ekffi n
Ínár:nóm..t 9. esltp.'ís!ria;,t,noha,l|ihte'
,nett<ert,Andrá$'. a,béilini :úÍrócsapa.t vBí€tőic
mii ént : rnegpróbált,, futscháÚer, Atti láhoc
,hasdnlóan őt iem tudtá: rnentesÍtan 
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,kaslotgá{at. á1ót,, Á, rnÜnkászo[$átfioÉok&f
#ttító teheautó l 91l4,,norcfi bÉr.4.én, ép:
pen á, nÉrnet ú,!ászott áltat aláakí,lfuott,Ma1'
,8it,hídon :haladt',árnikoi fetrobbanti KaboÉ
Endre holttestét nem taliílták rrcg.


