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Pred 110. rokmi (8.1.1907) umrel v Kočovciach ovocinár  Dionýz Pavlovič. Pracoval ako
záhradník  na  panstvách,  neskôr  sa  osamostatnil.  V roku  1874  prevzal  ovocnú  škôlku
v Trnave,  v rokoch  1881-1882  v Sládkovičove,  potom  vo  Veľkom  Bieli  a Pezinku.
Propagoval  sušenie  ovocia  v sušiarňach.  Publikoval  odborné  články,  prispieval  aj  do
českých cirkevných novín. 

Pred  90.  rokmi  (11.8.1927)  umrel  v Budapešti  rabín  Mojžiš  Feldmann.  Študoval  na
ješivách v Szikszó (Maďarsko)  a v Mattersburgu (Rakúsko). V roku 1881 bol zvolený za
rabína  v Galante,  kde  prevzal  aj  vedenie  ješivy.  Neskôr  predseda  budapeštianskeho
rabiniátu, pedagóg na vyššej rabínskej škole v Budapešti. Písal hlavne v hebrejčine, jeho
diela zostali však v rukopisoch.

Pred 90. rokmi (11.1.1927) umrel v Modre lesný inžinier Alexander Filipek. Študoval na
Lesníckej  akadémii  v Mariabrunne.  Od  roku  1869  pôsobil  ako  lesník,  postupne  lesný
radca, správca lesov, vedúci lesného úradu v Modre, vykonával aj zememeračské práce.
Organizátor spoločenských podujatí, zakladateľ meštianskeho kasína, občianskej besedy.
Narodil sa vo Veľkom Grobe.

Pred 140. rokmi (11.1.1877) umrel v Dolnom Kubíne štúrovský spisovateľ a básnik, autor
textu  slovenskej  hymny  Janko  Matúška.  Študoval  na  evanjelickom  lýceu  v Bratislave.
Pôsobil  ako  vychovávateľ,  potom  ako  vládny  adjunkt  v  Trstenej,  expedítor,  správca
kancelárie župného súdu v Dolnom Kubíne. Literárnou činnosťou počas štúdií v Bratislave
sa  zaradil  ku  generácii  štúrovcov.  Jeho  meno  nesie  obec  Matúškovo (1948)  v okrese
Galanta, Základná škola Janka Matúšku v Matúškove (1999) a  Gymnázium Janka Matúšku
v Galante (2005).

Pred  130.  rokmi  (19.1.1887)  umrel  v Leviciach  cirkevný hodnostár  Ondrej  Kubritzky.
Filozofiu  študoval  v Trnave,  teológiu  v Budapešti.  Ako  kaplán  pôsobil  v Šúre
a v Bernolákove,  od roku 1849 ako farár  v Matúškove.  Od roku 1862 postupne dekan,
titulárny  kanonik,  bratislavský  kanonik.  Publikoval  články  o vzdelávaní,  o cirkevnej
literatúre a recenzie kníh v náboženských časopisoch.

Pred  70.  rokmi  (30.1.1947)  umrel  v Nagymarosi  (Maďarsko)  cirkevný hodnostár  Jozef
Letocha-Lengyelfalussy.  Teológiu  študoval  v Ostrihome.  Počas  1.  svetovej  vojny  bol
poľným  kaplánom.  Od  roku  1921  pôsobil  ako  farár  v Sládkovičove,  od  roku  1924
v Galante,  postupne  vicedekan,  dekan  galantského  dekanátu.  V Galante  pôsobil  aj  ako
predseda katolíckeho krúžku, podpredseda spolku sv. Augustína, ako zodpovedný redaktor
časopisu Hanza Szövetkezeti Újság. Za jeho pôsobenia sa vykonala oprava a rekonštrukcia
katolíckeho kostola (1939).  Narodil sa v Sládkovičove. 




