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Quell Rudolf, ipartestületi elnök, szül. Vác, 

1871. A váci ipartestületi életnek 29 éve jelen
tékeny tagja. 1917 óta a váci Ipartestület el
nöke. Elnöksége alatt a testület lényeges gaz
dasági és kulturális fejlődésen ment keresztül. 
A városi képv.-test. és a vármegyei törv.-hat. 
biz., az Iparkamara, az O. K. H. igazga
tósága és a r. k. iskolaszék tagja. Az Ipar
testület 25 éves jubileuma alkalmával ezüst 
koszorúval tüntette ki. 

Quint József, tanítóképzőintézeti igazg., 
szül. Zsombolya, 1882 ápr. 28. Tanítói okleve-

Rab Gusztáv, író, h í r lapíró , szül. 1901. A 
Magyar Hírlap, majd Az Esí-lapok szerkesz
tőségének lett tagja. Elbeszélései sűrűn je
lentek meg a Nyugat és a Világ hasábjain. 
Mocsárláz c. regényével az Athenaeum re
génypályázatán díjat nyert . 

Rabin Zoltán, gyáros, kereskedő, szül. 
Ragály, 1883 márc. 6. Iskolai tanulmányai
nak elvégzése után Siófokon telepedett le és 
különböző vállalkozásaival erősen hozzájá
rult a község fejlődéséhez. A Siófoki Fürdő-
bérleti r.-t. egyik főrészvényese. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített. A Bala
toni Gyógyfürdő és Szálloda r.-t. bérlője, so-
mogyvármegyei törv.-hat. bizottsági, községi 
képv.-test. tag, a Ralatonvidéki Takarékpénz
tár igazgatósági tagja. 

Rabinovszky Máriusz, művészeti író, szül. 
Budapest, 1895. A Nyugat c. folyóirat mun
katársa. Kritikái, cikkei azonban más folyó
iratokban és napilapokban is megjelennek. 
Különösen a modern művészet problémái ér
deklik. Rövid terjedelmű tanulmányain kí
vül önálló művei : Az új festészet története, 
Daumier c. jelentek meg. Nagykultúrájú, 
minden művészi irányt és művészi egyéni
séget megértő krit ikus, akinek működése sok
ban hozzájárult a modern festészet fejlődé
séhez. 

Rabocskay Béla, festőművész, szül. Se
gesvár, 1882 aug. 13. Középiskoláinak befe
jezése után, az egyetemet Bpesten végezte, 

lének 1901. történt megszerzése u tán 1904. 
Budapesten polgári iskolai, majd 1906. tanító
képzőintézeti t anár rá nevezték ki. 1916 óta 
a budapesti áll. tanítóképzőintézet igazgatója. 
A Közoktatási Tanács , a Testnevelési Tanács 
és a Tankönyvügyi Bizottság tagja. Számos 
népiskolai tankönyv szerzője. Pedagógiai cik
kei és tanulmányai különböző szaklapokban 
jelentek meg. Főbb művei: A Budapest mel
letti Római-fürdő és a trencsénteplici tó kova 
moszatai és a Test és egészségtan tanítóképző 
intézetek számára. 

majd bírói és ügyvédi oklevelet nyert. 1905. 
a müncheni Képzőművészeti Akadémián foly
tatott tanulmányokat . Hazatérve a bírói pá
lyára lépett és kir. ügyész lett. Nyugdíjazta
tása u tán Olasz- és Németországban hosz-
szabb művészi tanulmányúton volt. 1919. a 
Műcsarnokban kiállított képeivel jelentős si
kert aratott . Jelentékenyebb kompozíciója 
A huszár. Por t ré i : Prónay Pál, Mingovich 
Jenöné, és Kunst Győzőné. Impresszionista, 
könnyed előadás, üde színezés és szigorú 
konstrukció jellemzi. 

Rácz Béla, földbirtokos, szül. Szatmár
németi, 1873 okt. 24. Középiskoláinak be
fejezése után kereskedelmi és gazdasági ta
nulmányokat folytatott. Az Orsz. Magyar 
Földbérlő Egyesület alelnöke. Hosszú éveken 
keresztül a kir. ítélőtábla vegyes tanácsában 
mint haszonbéri bíró működött . Résztvett a 
haszonbírói rendeletek kodifikálásában. Ér
tékes mezőgazdaságirodalmi munkásságának 
elismeréséül gazdasági főtanácsossá nevez
ték ki. 

Rácz Elek, községi orvos, szül. Nagykő
rös, 1871 júl. 17. Középiskoláit szülővárosá
ban, az egyetemet Bpesten végezte, ahol orv.-
tud. oklevelet nyert . Tanulmányainak befe
jezése után mint alorvos különböző kórhá
zakban működött , majd 1898. mint községi 
orvos Nagymarosra került. A háború alatt 
az esztergomi hadikórház főorvosa volt. 1927. 
egészségügyi tanácsosi címet kapott. 
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