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HOFFMANN PÁL öi5 egészen uj, itt, még nem látott\u;v
Franklin utazása az éjszaki sarkhoz 1845-től 1855-ig és 138 utitár- 

saival történt el vesztéről.
Mimé szakasz:

Franklin szomorú sorsa 138 ulitársával. midőn a jégtorlaszok közé 
temeti ettek, ezen eset annak idejében az egész müveit világot megrázkódtató.
— Az ember szellemében gyökerező vágy íilok’eljes dolgokat felfedezni, ezen 
nagy férfiút az éjszeki jeges-tengerre készfelé, hogy az olt még felnem fede
zeti titkokról a fályoll levonja. — A nemesen érző Angol-kum uny és az 
Amerikai status Franklin fobaMására egész hajó rajokat szerelt föl. Ezen mentő 
küldöttségek már magokban is a szenvedések; haverok és számtalan viszontag
ságok nehézségfii. szenvedték. A történelem mindenkorra megfog Dr. Kané. 
Cinre, Clinton és tói b nevekre emlékezni, melyek a tud< mány és emberiség 
szolgálatában, azon emhert gyűlölő elemik t l le r i harczoi felvevők és végig 
harczolák. Fájdalom ezen utóbb nevezett férfiak bátor önfeláldozásokkal rém 
menthették meg azon szerencsétlen eltemettettekef, sőt sorsukon sem enyhít
hettek, mert Clinton vezérlete alatti küldöttség azon meggyőződéshez ju tó it, 
hogy Franklin 138 utitársávai együtt, azon jégtorlaszok között elveszett.

Erberus és Terror fíreenhithe-böl történt elindulási! 1845 Május 
18-kán. ~  Piosco szigefeni kikötés. — Megérkezés Mellville-öbölhen. —  A 
felkereső küldöttség 1848-ban James Roos, Bichardson és Moore alatt. — A 
Boos féle küldöttség megérkező se a jeges-tengeren. —  Tel;, les a Leopold 
szigetén — Szán-kirándulás North Somnierscl-ro. - . Az el veszet i k  feltalá
lására minden fáradalmak sikertelenek mavadának. A hajók veszélyben vágynak, 
a jéghegyek MtaT összeterelt* íni. — Egy jéglap, mely 12— 13 ménfőid, te
rületű. A James Roos-i 1-sö küldöttség visszatérte Angol bonban. - Dr. 
Richardsomiak hajózása. — A második mentő küldöttség 1850-ben. — T'zea 
küldöttség megérkezése a Melfvíile öbölbeni jég-lsbyrin iek között. —  John
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Foss küldöttsége a Riley fokon. — Az amerikai küldöttség Franklin nyomára 
akad. — Hajó-kapitány Penni fölfedezi Franklin első téli lakását a kis Rechey 
szigeteken. — Franklin hárem kiséiőjének sírjait feltalálják. — John Foss ha
jó i tökéletesen befagytak. — Visszatérés A rgó i honban.

M ásofS Ik
Mse Clur vészteljcs ulszaTa a jeges-tenger felé. — Mac Clur Októ

ber 28-kán 1850-ben felfedezi az éjszak-keleti áthajózásl. — Mac Clur retten
tő útja Mt llvÜle-Sund felé. A hajó-legénység bátor kitartása. — Mac Clur két 
szomorú telet él át. — Egy második észak-keleti áthajózás felfedezése. — 
Dr. Rác 17. Augusztus lv 5 4 -b e n  egy Eskimo által Franklin és társai elvesz- 
téröl az eUö homály* s tudősitásl kapja. — Dr. Rác mindén, f t  Eszkimó állal 
összeszedett Franklinra v< -'iratkozó láigyakat összevásárol és azokkal Október 
2 2 -kén 1854-ben Londonban n hajó főparancsnoksága előtt megjelen. — 
Utolsó küldöttség a jeges-tenger felé M1 Clinton parancsnoksága alatt. — A 
'Fax hajó megérkezése a Grönlandi réven. — I? el lent ö hideg. — A jég közli 
felelés. — Egy temetés az északi jeges-tengerben. — Jegek közötti féli élet.

. — A Fax nevű h?jó veszélyben van a kis Buchau szigetek mellett elsülyedni.
- A  Fax hajó jégiorlaszokkali harezban. — M’ Clinton szán-kirándulása. — 
.,;5 fok hideg, — Franklin hajó] King-Williams szigeteknél elsüllyedtek. — 
King-W illiams sziget felvétele. — Clinton Franklin egy utitarsának csontváz
zal találja — Habson hadnagy A Victória fokon egy kőhalmazban írott tudósí
tásokat lalál Franklin küldötbégi utasítására — Egy szán fedeztetik fel, mely
ben Franklin embereinek csontvázai és számos úti podgyászok. találtatnak. — 
Az északi expedílio befejezése.
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