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Pred 110. rokmi (12.10.1907) sa narodil v Trnave spisovateľ a pedagóg Ernest Miklovič.
Po absolvovaní učiteľského ústavu v Modre študoval na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Učil v Chtelnici, odborný učiteľ v Seredi. Riaditeľ dievčenskej
meštianskej školy v Trnave, učiteľ na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Autor učebníc
z pedagogiky.  

Pred 110. rokmi (15.10.1907) sa narodil v Spišskom Podhradí Ľudovít Hadri, pedagóg a
básnik.  Po  ukončení   učiteľského  ústavu  v Spišskej  Kapitule  pôsobil  ako  učiteľ  na
ľudových školách, od r. 1930 vo Veľkom Grobe, potom v Trakoviciach, Bohdanovciach
a Bratislave.  Autor  občianskej,  prírodnej,  reflexívnej  a náboženskej  lyriky,  ktorú
publikoval časopisecky i knižne. Je aj autorom detskej knižky rozprávok. 

Pred 120.  rokmi  (23.10.1897)  sa narodil  v Zemianskych Sadoch cirkevný hodnostár
Michal  Boleček.  Študoval  na  kňazskom seminári  v Nitre.  Pôsobil   v Nitre,  v  Starej
Bystrici a v Riečnici, v Trenčíne, v Bánovciach n. Bebravou a i. Zakladateľ mariánskej
kongregácie,  katolíckeho  Orla,  spevokolu  a ochotníckeho  divadla.  Stál  aj  pri  zrode
časopisov  Svornosť,  Naša  nedeľa,  Úsvit.  Okrem  publikačnej  činnosti  redigoval
časopisy, prekladal. Pápežský komorník (1937), čestný kanonik (1944).  

Pred 35. rokmi (25.10.1982) umrel v Nitre herec  František Kabrheľ. Herectvo študoval
na  Hudobnej  a dramatickej  akadémii  v Bratislave.  V rokoch  1939-1944  člen  SĽD
v Nitre, v rokoch 1945-1949 v SD v Prešove, v rokoch 1949-1959  činohry ŠD Košice,
v rokoch  1960-1978  v KD  v Nitre.  Už  ako  žiak  hrával  v školských  predstaveniach,
v ochotníckom krúžku v rodnej Šoporni. 

Pred 110.. rokmi (25.10.1907) sa narodil zberateľ folklóru, pedagóg a historik  Anton
Macák  SBD.  Člen  saleziánskej  rehole.  Teológiu  študoval  v Ríme.  Pôsobil
v saleziánskom  ústave  v Trnave,  potom  v Galante.  Neskôr  duchovný  v Šaštíne,
v Galante-Hodoch, v Gáni, v Lučenci, administrátor fary v Muráni. 

Pred  30.  rokmi  (27.10.1987)  umrel  vo  Viedni  gróf  Peter  Pálffy,  maliar.  Študoval
v Bratislave a na vojenských akadémiách vo Viedni a v Budapešti. Po skončení prvej
svetovej  vojny  pracoval  v Galante.  V roku 1921 študoval  na  výtvarných akadémiách
v Mníchove, v Berlíne. Potom absolvoval študijné pobyty v zahraničí. V rokoch 1933-
1945 žil na rodových majetkoch, hradoch Červený  kameň a Smolenice. Po konfiškácii
majetkov  v roku  1945  opustil  Slovensko.  Jeho  obrazy  sa  nachádzajú  v múzeu  na
Červenom kameni a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Pre 250. rokmi (31.10.1767) umrel spisovateľ a cirkevný hodnostár  Georgius Szalay.
Pastoračne pôsobil od roku 1736 v Hroboňove, v rokoch 1749-1759 v Galante. Bol aj
vojenským kňazom. Pôsobil aj v Széchényiho seminári v Budíne. Bratislavský kanonik
(1758). Známe sú vydania jeho pohrebných kázní.


