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F a ck h K ároly.
Fackh született 1834. október 23-án B u d án ; édes atyja József,
a hadseregben bátorságáról és vitézségéről általán ismert huszárez
redes v o lt; édes anyja Amália, az Aradon martyr halállal kimúlt
d i c s ő h o n v é d t á b o r n o k P ö l t e n b e r g n e k volt nővére. Is
koláit Budán kezdé és a bécsújhelyi katonai akadémiában végzé,
honnét 1853-ban hadnagyi ranggal a hadseregbe lépett. Később
magasabb*; tanulmányozás végett a bécsi geographiai intézetbe véte-tett fel, s azután, mint főhadnagy, a hadsegédi karnál működött.
Az 1859-iki
hadjáratban
kapitányi rang
ra emeltetett.
1860-ban bú
csút mondott
a katonai pá
lyának, s Fran
ciaországban
boldog házas
ságra
lépett.
jHázassága
után egy ideig
Zalamegyében,
szegvári bir
tokán vissza
vonultan a me
zőgazdaságnak
élt; majd elad
ván birtokát, a
déli vaspályá
nál alkalmaz
tatott, hol a
vasutüzlet
minden ágá
ban működött.
F acích K á r o l y .
Midőn 1867-ik
évben a magyar ministerium megalakult, az ő szakképzettsége
méltánylásául a vasúti és hajózási főfelügyelőséghez lett kine
vezve ; 1869-ben pedig a magyar nyugoti vasúthoz vezénylő
főtitkárnak; majd később a vállalat vezérigazgatójának neveztetett
ki. Ugy a hadseregben töltött szolgálata alatt tanusitott szakképzett
sége s vitéz bátorsága, valamint a kormányi hivatalban és jelenlegi
vasúti vezérigazgatói minőségében teljesített sikerdús szolgálatai ju 
talmául különféle kitüntetésekben s okiratos elismerésekben részesittetett. (Rendjelei a következők: III. oszt. vaskoronarend; katonai
érdemkereszt a hadi diszitménynyel ; a francia becsületrend; a
porosz koronarend s a szerb Takova-rend II. oszt.) Miveltségénél és
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jótékonyságra kész hajlamánál fogva, áldozatkész pártfogója minden
nemesnek, jónak és szépnek. Számos jótékony és közhasznú intézet
anyagi támogatója, az országos magyar és a zalamegyei gazdasági egy
letnek, úgyszintén a magyar mérnök és építész egyletnek is alapit*) tagja.
Derék nemes szüleitől öröklött rendíthetetlen hazafias érzüle
ténél fogva, a szabadelvű kormánypártnak buzgó és tevékeny hive.
Fényes tanujelét, adta ennek már az 1881-ik évi képviselő-választások alkalmával, midőn a szabadejvüpárti központ felhívása folytán,
a vasmegyei kiscelli kerületet, — mely azelőtt a függetlenségi esz
méknek hódolt, — tapintatos eljárásával annyira a szabadelvű kor
mánypárt javára hangolta, hogy a függetlenségi párt, a legnagyobb
erőfeszítések mellett is, csak néhány szavazat-többséggel vívhatta ki
ellenében a győzelmet; a legújabban lefolyt választások alatt, pedig,
szintén a központ, felhívása folytán a vasmegyei szentgotthárdi ke
rületben lépvén fel jelöltül, ezen kerületet, — melyet azelőtt llelffy
Ignác, a függetlenségi párt egyik vezérférfia képviselt, ennek, úgy a
mérsékelt ellenzékipárt jelöltjének ellenében, — minthogy az első
választásnál egyik párt sem vergődhetett absolut többségre, — a
második választás alkalmával Helffy Ignác ellenében 11 szavazattöbbséggel történt megválasztatása által a szabadelvüpártnak viszszaszerezte.
Erős, heves tusa után kivivőt,t, győzelmét nagy örömmel fo
gadták a szabadelvüpárti körökben és pedig nemcsak politikai tekin
tetekből, hanem azért is, mert közgazdasági s főleg közlekedési kér
désekben a párt igen kitűnő gyakorlati szakerőt nyert Fa^kh Károlyban, ki a közlekedési bizottságba be is választatott.

H eged ű s Sándor.
Nem közönséges lelkek tulajdona, hogy felismerik koruk ural
kodó irányát s a felismert helyes utón haladva, vívják ki sikereiket.
Hegedűs Sándor, a jelen országgyűlésen Kolozsvár városa egyik
kerületének képviselője és a szabadelvű párt egyik legrokonszenve
sebb és legtekintélyesebb tagja e kevesek közé tartozik. Már kora
ifjúságában még az osztrák-magyar kiegyezés megkötése előtt tudta,
hogy a magyar haza és a magyar nemzetiség haladása e közgaz
dasági fejlődéstől függ és hogy jó gazdasági és pénzügyi politika
nélkül a fiatal ország el nem lehet. Teljes erejéből a politikai gaz
daságtan tanulásának adta magát és még mielőtt az egyetemre jött
és mielőtt Kaucz Gyulának, azóta a mestert elért tanítványa lett
volna, már is ismerte az egész terjedelmes közgazdasági és socialisticus irodalmat. Természetes, hogy az ily alappal rendelkező ifjú,
ki Kolozsvárit Sámi László vezetése mellett, ennek egész történelmi
és philosophiai könyvtárát ifjúi hévvel olvasta végig, csakhamar
az egyetemen nemcsak játszott szerepet, a hol megnyerő, eordialis
modora, szeretetreméltósága és, a mi talán legméltánylandóbb
tulajdonsága, szerénysége tette baráti körében kedveltté, hanem
feltűnt a hírlapirodalomban és .lókai Mór, ki a fiatal tehetségeket

