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780. výročie prvej zmienky o Iľanove
740. výročie prvej zmienky o Okoličnom a Palúdzke
575. výročie prvej zmienky o Andiciach
JANUÁR

1.1.1953
6.1.1843
6.1.1923
8.1.1943
12. – 14. 1. 1973
14.1.1923
17.1.1883
12.1.2003
23.1.1898
24.1.1888
25.1.1688
25.1.1863
26.1.1933

27.1.1878

28.1.1923
30.1.1693
13.1.1913

vznikol podnik Liptovské liehovary a konzervárne so sídlom
v Liptovskom Mikuláši
sa narodil Baltazár Šefranka, majiteľ strojníckej dielne a železolejárne,
zomrel 23.1.1924
zomrel Peter Mačuha, vicerichtár a v rokoch 1920–1923 richtár mesta,
zaslúžil sa o výstavbu nového mestského domu, narodil sa 4.5.1869
sa narodil Dušan Bálent, architekt, pedagóg
sa na zimnom štadióne uskutočnili Majstrovstvá ČSSR v krasokorčuľovaní
mesto navštívila Alica Masaryková
zomrel vo Viedni Jozef Božetech Klemens, maliar, sochár,
prírodovedec, narodil sa 8.3.1817
v americkom Tuscone zomrel Koloman Sokol, akad. maliar, grafik,
narodil sa 12.12. 1902
sa v Rumunsku narodila Ibolya Kiss-Lacková, lekárka, spisovateľka,
zomrela v Budapešti 18.6.1980
sa v Skalici narodil Pavol Neckár, ev. a. v. kňaz, tajomník biskupstva
východného dištriktu v Liptovskom Mikuláši, zomrel 29.3.1975 v Skalici
bol vo Varíne pokrstený Juraj Jánošík, zbojník a ľudový hrdina,
zomrel 17.3.1713
325. výročie
sa vo Vrbici narodil Peter Pavol Zgúth, básnik, pedagóg a publicista,
zomrel 22.6.1952 v Martine
sa v Palúdzke narodila Katarína Biahtová, rod. Lendvayová, historička
umenia, venovala sa pamiatkovej starostlivosti a stredovekému maliarstvu,
zomrela v Bratislave 3.1.1995
sa v Liptovskej Sielnici narodil Ján Maršalko, zakladateľ
sociálnodemokratickej strany, spoluorganizátor verejného zhromaždenia 1.
mája 1918, poslanec Národného zhromaždenia, zomrel 16.10.1951
bolo založené stavebné družstvo ROBSTAV
kráľ Leopold oslobodil Mikulášanov od platenia mýta
sa v Liptovskom Petre narodil Martin Martinček, právnik, umelecký
fotograf, zomrel v Liptovskom Mikuláši 2.5.2004
100. výročie

FEBRUÁR

1.2.1823


sa narodil Šimon Bacher, obchodník, spisovateľ a prekladateľ, zomrel
v Budapešti 9.11.1891

ak nie je uvedené inak, miesto narodenia i úmrtia je Liptovský Mikuláš

2.2.1818
13.2.1893
13.2.1918
13.2.1923
16.2.1908
17.2.1828
20.2.1938
25.2.1918
26.2.1908
26.2.1913

sa narodil Ján Drahotín Makovický, kňaz, pedagóg a spisovateľ,
bolo vydané rozhodnutie uhorského Ministerstva vnútra o zlúčení obcí
Liptovský Svätý Mikuláš, Vrbický Hušták a Mikulášsky Hušták
vo Vrbici sa narodil Igor Benko, pedagóg, športovec, organizátor
športu, zomrel 8.8.2007
sa v Demänovej narodil Daniel Šlachta, reprezentant Československa
v alpskom lyžovaní, olympionik, zomrel 16.4. 2007
sa narodil Milan Pišút, literárny historik, kritik a prekladateľ, zomrel
v Bratislave 8.5.1984
sa narodil Daniel Božetech Makovický, bankár, podnikateľ, zomrel
v Ružomberku 20.4.1881
zomrel Juraj Martinka, lesný inžinier, muzeológ, narodil sa vo Vrbici
22.12.1864
sa v Piesku narodila Jolana Trombauerová, poetka, divadelná ochotníčka,
organizátorka mikulášskeho kultúrneho života, zomrela 4.7.2002
sa v Okoličnom narodil Branislav Jamnický, vojenský historik, básnik,
zomrel v Bratislave 13.10.1978
sa v Ružomberku narodil Fedor Klimáček, pedagóg, maliar a ilustrátor,
v rokoch 1946 – 1952 pôsobil v Gymnáziu M. M. Hodžu, zomrel
v Banskej Bystrici 1.10.1975
MAREC

8.3.1948
9.3.1903
10.3.1888
12.3.1778
12.3.1878

17.3.1713
17.3.2003
25.3.1913
25.3.1963
27.3.1873
28.3.1848

28.3.1998
30.3.1908
31.1.1843

zomrel Ján Droppa, lekár, riaditeľ Štátnej nemocnice, zaslúžil sa o
vybudovanie ozdravovne v Železnom, narodil sa vo Vrbici 4.10.1891
sa narodil Daniel Okáli, básnik, prozaik, publicista, zomrel v Bratislave
23.11.1987
sa narodil Ivan Stodola, lekár, dramatik, publicista, zomrel v Piešťanoch
26.3.1977
125. výročie
bola uzavretá zmluva na postavenie nového župného domu (dnešný
obvodný úrad)
sa v Spišskom Podhradí narodil Jozef Kožár, katolícky kňaz, kanonik,
zaslúžil sa o rekonštrukciu kostola sv. Mikuláša v 40. rokoch 20. storočia,
zomrel 19.4.1957
bol popravený Juraj Jánošík, zbojník a ľudový hrdina
300. výročie
zomrel Miroslav Ksandr, akademický sochár, narodil sa 11.7.1931
sa v Bratislave narodil Karol Wurm, lekár, organológ, organizátor
hudobného života v Liptovskom Mikuláši, zomrel 31.7.1993
zomrel Peter Július Kern, maliar, reštaurátor, narodil sa 31.1.1881
sa narodil Filip Stark, podnikateľ, riaditeľ rafinérie liehu, zomrel
15.7.1942
sa konalo župné zhromaždenie za účasti Jána Francisciho a Marka
Daxnera, ktoré rozhodlo o slovenčine ako o úradnej reči a vyučovacom jazyku
na slovenskom území
v Prahe zomrel Dušan Pálka, hudobný skladateľ, narodil sa 1.10.1909
sa narodil Július Stankoviansky, kníhkupec, organizátor turistiky a
športu, zomrel 15.1.2000
sa narodila Mária (Marína) Miloslava Hodžová, národovkyňa, divadelná
ochotníčka, zakladateľka dievčenského vzdelávacieho ústavu

APRÍL

1.4.1918

2.4.1798
4.4.1873
4.4.1998
5.4.1848
5.4.1953
5.4.1988
12.4.1858
13.4.1888
14.4.1978
17.4.1798
21.4.1713
21.4.1988
22.4.1923
27.4.1898
28.4.1838
29.4.1983
30.4.1948

spolok Tranoscius otvoril vlastný kníhkupecký a papiernícky obchod
v tzv. pálkovskom dome, ktorý patril vrbicko-svätomikulášskemu
cirkevnému zboru
sa v Závade na Spiši narodil Juraj Bartoš, mikulášsky katolícky kňaz,
spolupracovník Hodžu a Belopotockého, zomrel 13.2.1851
boli schválené stanovy spolku Tatran - vrbickosvätomikulášskeho
spevokolu
v Bratislave zomrel Rudo Brtáň, literárny historik, kritik, publicista,
narodil sa 9.10.1907 v Hybiach
boli pri mestskom magistráte zriadené funkcie dvoch inšpektorov
dozerajúcich na čistotu verejných priestranstiev
bol otvorený Kultúrny dom v Palúdzke
Liptovský Mikuláš dosiahol 30 000 obyvateľov
sa narodil Kornel Július Bohúň, maliar, zomrel v Budapešti v roku 1902
sa v Očovej narodil Ľudovít Šenšel, ev. a. v. kňaz, liptovský senior,
predseda spolku Tranoscius, zomrel 22.7.1956 v Liptovskom Hrádku
bol do skúšobnej prevádzky daný nový závod Stredoslovenských
mliekarní na Ulici 1. mája (dnešná Liptovská mliekareň)
vydali zemepáni Pongrácovci lesný poriadok pre Svätý Mikuláš
bol na mikulášskom popravisku popravený Tomáš Uhorčík, druh Juraja
Jánošíka
300. výročie
zomrel Adam Matejka, obuvník, herec, narodil sa v Paludzi v roku 1905
sa konala ustanovujúce schôdza Spolku chovateľov poštových holubov vo
Vrbici
bol založený vydavateľský spolok Tranoscius
115. výročie
sa vo Vrbici narodil Juraj Lacko, garbiar, zakladateľ druhej najväčšej
fabriky v meste, zomrel 17.3.1922
bol otvorený rekonštruovaný Dom zeleniny na Bellovej ulici, bývalá Mikovie
pálenica, po roku 2000 Racio Market (dnes asanovaný)
zomrela Želmíra Grubová, dobrovoľná sestra Československého
červeného kríža, ochotnícka herečka, účastníčka odboja, narodila sa vo Vrbici

19.10.1901
MÁJ

1.5.1918

1.5.1958
1.5.1933
1.5.1938
1.5.1993
10.5.1848

10.5.1928
14.5.1898

sa na nádvorí hostinca Čierny orol konalo verejné zhromaždenie, ktoré
prijalo rezolúciu proti prebiehajúcej vojne, za sociálne požiadavky
robotníkov a prihlásilo sa k spolužitiu Slovákov a Čechov
95. výročie
sa narodil Martin Benko, bývalý generálny sekretár Slovenského
v Ružomberku zomrel Štefan Janovčík, katolícky kňaz, hudobný
skladateľ, narodil sa v Okoličnom 20.9.1857
sa v Žiline narodil Michal Kern, akademický maliar, zomrel 1.10.1994
vznikla firma LINAPO, spol. s r. o. , nástupca štátneho podniku Nový
domov
slovenskí národovci zostavili Žiadosti slovenského národa – prvý politický
program Slovákov, verejne boli vyhlásené v Ondrašoveckých kúpeľoch
11.5.1848
165. výročie
na budove Čierneho orla bola odhalená pamätná tabuľa venovaná 1.
máju 1918
zomrel Ondrej Stodola, garbiar, spolumajiteľ firmy Kováč-Stodola,
narodil sa 23.5.1822

17.5.1963
22.– 23.5.1948
25.5.1943
30.5.1878
30.5.1968

31.5.1928

vláda ČSSR oficiálne schválila výstavbu vodného diela Liptovská
Mara
sa konali celoštátne oslavy 100. výročia Žiadostí slovesného národa pod
záštitou prezidenta ČSR Eduarda Beneša
zomrel v Bratislave Emil Ballo, maliar, sochár, narodil sa vo Vrbici
11.6.1872
sa vo Vrbici narodil Michal Laučík, garbiar, krajanský pracovník
v USA, zomrel v roku 1947
bol položený základný kameň nového závodu národného podniku Glejársky
a krmovinársky podnik Glejona (neskôr GeLiMa), do skúšobnej prevádzky
bol uvedený 30.5.1973
v rámci zmeny zemského zriadenia sa stal Liptovský Svätý Mikuláš
okresným mestom (dovtedy sídlo Podtatranskej župy)
JÚN

1.6.1893
4.6.1948
8.6.1993
10.6.1873
10.6.1943
11. 6. 1928
15.6.1883
16.6.1903

16.6.1928
21.6.1853
20.6.2008
24.6.1928
26.6.1953
27.6.1923
30.6.1948

sa narodil Vladimír Ján Žuffa, lekárnik, pracovník protifašistického
odboja a ČsČK v zahraničí, publicista, zomrel 1.12.1974 v Bratislave
sa dočasná miestna správna komisia rozhodla zriadiť obrazáreň a
múzeum Liptova a odbornú školu pre murárov a tesárov
zomrel Alfonz Groma, akademický sochár, medailér, narodil sa v Trstenom
22.3.1924
sa narodil Ivan Trnovský, obchodník, člen obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave, zomrel 4.1.1949 v Martine
sa v Demänovej narodil Vladimír Nahálka, akademický sochár, žije v
Bardejove
zavítal do mesta Robert William Seton-Watson známy ako Scotus
Viator, škótsky historik, priateľ slovenského národa,
sa narodil Ján Uram, pedagóg, publicista, kultúrny pracovník, zomrel
3.10.1958 v Rimavskej Sobote
sa v Beniciach narodil Ján Štefanec, architekt, pedagóg, autor projektu
pošty, evanjelického domu v L. Mikuláši, rekonštrukcie budovy Múzea
Janka Kráľa, spoluautor rekonštrukcie Bratislavského hradu, zomrel
17.3.1989 v Bratislave
bol založený mikulášsky Rádioklub
zomrel v Košiciach Ignác Klimkovič, maliar, rezbár, reštaurátor, narodil sa v
Okoličnom 8.8.1800
mesto Liptovský Mikuláš podpísalo partnerskú zmluvu s poľským
mestom Zywiec
bol v Ondrašovej odhalený pamätník Žiadostí slovenského národa
sa narodila Margita Dobrovičová, poetka, zomrela 12.4.1994 v Bratislave
sa v Ružomberku narodil Ladislav Paška, publicista, zomrel v
Ružomberku18.12.2007
sa narodil Dušan Čupka, architekt
JÚL

1.7.1908
3.7.1923
9.7.1783

sa narodil Gejza Bárdoš, lekár-patológ, pedagóg, zomrel v Bratislave
1.5.1961
sa vo Vrútkach narodil Karol Komandera, ochotnícky herec, organizátor
divadelného života
bol položený základný kameň evanjelického a.v. kostola na
Tranovského ulici

9.7.1963
10.7.1968
13.7.1883
15.7.1748
16.7.1908
20.7.1933
27.7.1933
31.7.1918

zomrel Andrej Žuffa ml., spolumajiteľ a obchodný riaditeľ garbiarskej
firmy Andrej Žuffa a synovia, športovec, narodil sa vo Vrbici 3.4.1882
vznikol Okresný stavebný podnik
vyšlo prvé číslo týždenníka Liptov, predtým Nový Liptov
vypukol vo Vrbici veľký požiar, ktorému padli za obeť aj Vrbický
Hušták a 53 domov v Liptovskom Sv. Mikuláši
sa narodil Adam Kasanický, katolícky kňaz, kanonik, orientalista,
zomrel v Trnave 8.10.1804
sa v Hybiach narodil Rudolf Rajniak, lekár, účastník protifašistického
odboja, zomrel 15.12.1969
bola ukončená výstavba verejného kúpaliska a ihriska Sokola, čím
vznikla nová Tyršova ulica
sa narodil Ján Čupka, novinár
sa v Trnave narodil Anton Cuninka, architekt, zomrel v roku 1989
AUGUST

1.8.1948

1.9.1968
3.8.1823
3.8.1958
3.– 6.8.1923
9.8.1773
9.8.1928
11.8.1883
13.8.1893
15.8.1893
18.8.1933
20.8.1898
21.8.1968
23.8.1858
25.8.1908
25.8.1978

vznikol peňažný ústav Okresná sporiteľňa a pokladnica v Liptovskom Sv.
Mikuláši zlúčením Mestskej sporiteľne, Roľníckej vzájomnej pokladnice a
Živnostenského úverového ústavu
do prevádzky bola uvedená nová budova Hygienicko-epidemiologickej
stanice na Štúrovej ulici (dnešný regionálny úrad zdravotníctva)
sa vo Vrbici narodil Jozef Jančo, úradník, básnik, prekladateľ, zomrel
11.8.1893 v Bratislave
v Smrečanoch zomrel Ľudovít Neckár, ev. kňaz, katechéta, riaditeľ
Gymnázia M. M. Hodžu (1945–1948)
sa v meste konal Zjazd evanjelickej mládeže
vyhorel Liptovský Sv. Mikuláš a Vrbica
sa v Bystřici pod Lopeníkem na Morave narodila Mária Hrabinská,
zubná technička, amatérska výtvarníčka – rezbárka
v Martine zomrel Ján Kadavý, publicista, vydavateľ, hudobný skladateľ,
narodil sa 7.4.1810 v Jestřábí v Krkonošiach
sa narodil Ervín Hexner, právnik, ekonóm, od roku 1958 profesor na
Pennsylvania State University, zomrel v Danville 15.5.1968
sa konala rozsiahla priemyselná výstava mikulášskych firiem, ktorú
navštívili významné osobnosti uhorského režimu
sa v Ploštíne narodil Ferdinand Uličný, historik, pedagóg
sa vo Vrbici narodil Matej Rázus, kníhtlačiar, spolumajiteľ firmy Bratia
Rázusovci, zomrel 30.9.1963
vstúpili do mesta vojská Varšavskej zmluvy
sa v maďarskom Nagykallo narodila Anna Janošková, rod. Daxnerová,
spisovateľka pre deti, manželka Juraja Janošku
zomrel v Siladiciach Ondrej Horislav Lanštiak, veršovník, narodil sa
v Palúdzke 2.12. 1821
bol na Váhu otvorený Areál vodného slalomu (od r. 2002 Areál
vodného slalomu Ondreja Cibáka)
SEPTEMBER

2. 9. 1928
3.9.1973

sa v Palúdzke konalo slávnostné požehnanie zvonov spojené s oslavami 10.
výročia trvania ČSR, slávnostnú reč predniesol Andrej Hlinka
bola otvorená Vysoká vojenská technická škola, dnešná Akadémia
ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

4.9.1978
4.9.1843
11.9.1938
23.9.1873

23.9.1893
23.9.1978
25.9. 1933
27.9.1923
27.9.1928
27.9.2003
28.9.1923
30.9.1948
september 1968
september 1983

začalo vyučovanie na Základnej škole na Nábreží 4. apríla
sa narodil Ján Levoslav Bella, hudobný skladateľ, zakladateľ slovenskej
národnej hudby, zomrel v Bratislave 25.5.1936
170. výročie
bola otvorená dvojtriedna ľudová škola v Iľanove
sa v Pukanci narodila Mária Lacková, rod. Bujnová, predsedníčka
ženského spolku Dobrodej a slovenskej divízie Čs. červeného kríža,
zomrela 13.10.1929
bol založený Dobrovoľný hasičský spolok v Palúdzke
bol sprístupnený volejbalový a tenisový areál TJ Partizán (dnešný
Športový klub Liptovský Mikuláš)
v Demänovej sa narodil Ján Dobák, ev. a. v. farár, publicista
sa konali prvé obecné voľby od vzniku Československej republiky
sa narodil Ján Močiliak, výtvarník , zomrel v roku 2004
vznikol Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa pri Múzeu Janka
Kráľa
zomrel Miloš Šimko, právnik, národný pracovník, po roku 1918 bol
mikulášskym verejným notárom, narodil sa v Martine 14.4.1860
sa konalo ustanovujúce zhromaždenie výrobného družstva brašnárov
Ďumbier
vznikol detský folklórny Ďumbier
bola otvorená nová budova Stredného odborného učilišťa Okresného
stavebného podniku v Liptovskom Mikuláši
OKTÓBER

5. – 7.10.1948
8.10.1883
12.10.1903
14.10.1983
15.10.1933
17.10.1928
18.10.1583
18.10.1888
20.10.1873
21.10.1918

sa konala prvá povojnová konferencia diakonie v ČSR
sa v Okoličnom narodil Ján Danko, pedagóg, správca sirotinca v Slovenskej
Ľupči, zomrel 26.1.1948
v Krakove zomrel Ondrej Miloslav Bella, vojenský ev. kňaz, básnik,
prekladateľ, narodil sa 8.5.1851
bol spustená želatináreň, prevádzka Glejárskeho a krmovinárskeho
podniku, jediná v bývalom Československu
bola vysvätená evanjelická modlitebňa v Ondrašovej
sa v Spišskej Novej Vsi narodil Emil Kufčák, archivár, bývalý riaditeľ
Štátneho okresného archívu
sa v Liptove začal používať gregoriánsky kalendár
sa vo Vrbici narodil Martin Rázus, ev. a. v. kňaz, básnik a politik,
zomrel 8.8.1937 v Brezne
125. výročie
sa narodil Juraj Lacko, garbiar, pokračovateľ rodinnej tradície, zomrel
7.10.1953
zomrel Jonáš Rudolf Guoth, básnik, divadelný ochotník, narodil sa
17.9.1856 v Gôtovanoch
NOVEMBER

1.11.1918
6.11.1938
9.11.1898
11.11.1893

bol ustanovený Liptovský výbor Slovenskej národnej rady ako
prechodný orgán novej štátnej moci na čele s právnikom Jánom Ružiakom
bola založená celoslovenská organizácia Klub slovenských turistov a
lyžiarov (KSTL)
sa v Bodiciach narodil Zolo Palugyay, akademický maliar, grafik,
zomrel v Nízkych Tatrách 18.9.1935
bola uzavretá dohoda o zlúčení Vrbického a Mikulášskeho Huštáku
s Liptovským Svätým Mikulášom

15.11.1928
18.11.1943
26.11.1903
28.11.1918
1948

bol v obecných voľbách zvolený starosta mesta František Klimeš,
podpredsedovia Koloman Kiszely a murár Ján Kello
zomrel v Bratislave Miloš Ruppeldt, hudobný pedagóg, dirigent,
narodil sa 29.5.1881
sa v Palúdzke narodil Andrej Kostolný, literárny historik, spisovateľ,
prekladateľ, zomrel v Bratislave 12.3.1984
na mimoriadnom zasadnutí obecného výboru bola prečítaná Deklarácia
slovesného národa a za úradnú reč bola vyhlásená slovenčina
bol založený Divadelný súbor Gašpara F. Belopotockého pri Okresnom
ústave národného zdravia
DECEMBER

1.12.1843
2.12.1818
4.12.1883
6.12.1853
7.12.1938
8.12.1918
14.12.1923
13.12.1886
14.12.1923
15.12.1878
20.12.1898
22.12.1928
23.12.1898
26.12.1713
26.12.1858

28.12.1963
28.12.1983
30.12.1918
30.12.1918
31.12.2003

sa v Ondrašovej narodil Štefan Mišík, katolícky kňaz, historik, folklorista,
zomrel 27.7.1919 v Spišskom Podhradí
sa narodil Ján Drahotín Makovický, ev. a. v. kňaz, pedagóg, zomrel v
Ružomberku 24.2.1884
sa narodil Matej Žuffa, elektrotechnik, riaditeľ mestskej elektrárne
v Bratislave, zomrel 25.8.1969
sa v Bodiciach narodil Michal Klimo, ev. a. v. kňaz, národný pracovník,
zomrel 26.12.1916 v Partizánskej Ľupči
zomrel Jozef Stodola, garbiar, starosta mesta v rokoch 1923–1928,
narodil sa 28.2.1856
sa pred župným domom konala desaťtisícová manifestácia na podporu
vzniku Československej republiky
vyšla vyhláška o zlúčení Vrbice a Liptovského Mikuláša, v tom čase mali
celkovo 7 000 obyvateľov
sa vo Vrbici narodil Mikuláš Pružinský, politik, minister financií
v rokoch 1939–1945, zomrel v Partizánskej Ľupči 31.3.1953
vyšla vyhláška o zlúčení Liptovského Svätého Mikuláša a Vrbice
sa v Slovinsku narodil Ivan Žabota, maliar, v rokoch 1912–1923
pôsobil v Liptovskom Mikuláši, zomrel 28.3.1939 v Bratislave
sa v Náchode narodil Bohumil Šroll, ľudový výrobca, zvonkár, zomrel
21.3.1968
bolo otvorené kino Tatra, ktoré Vladimír Fehérpataky postavil na
pozemku bývalej školskej záhrady katolíckej ľudovej školy
zomrel Jozef Kováč, garbiar, spoluzakladateľ firmy Kováč-Stodola,
ochotnícky herec, narodil sa 14.1.1831
sa v Ondrašovej narodil Štefan Pongrác, náboženský spisovateľ,
pedagóg, zomrel 17.11.1767 v Banskej Bystrici
sa narodil Štefan Šovánka, umelecký sklár, sochár, zomrel 23.2.1944 v
Rumunsku
zomrel Miloš Janoška, učiteľ, priekopník turistiky, spoluzakladateľ a
redaktor Krás Slovenska, narodil sa 28.1.1884 v Jasenovej
bol otvorený Dom služieb na Námestí mieru
vznikol v našom meste prvý dispenzár TBC na Slovensku (bezplatná
lekárska poradňa) vďaka MUDr. Ivanovi Stodolovi
bol do funkcie prvého poprevratového liptovského župana ustanovený
JUDr. Jozef Kállay
v Bratislave zomrela MUDr. Margita Schwalbová, spisovateľka,
narodila sa 29.5.1915

