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No. 17 Dinsdag 23 April 1912 

Verschijnt Dinsdags~ ;te-, Amsterdam. Abonnementsprijs per jaar f 5.- fran:co huis binn/nland. Losse nummers IO cents 
Ad,:ertentiën 30 cents per regel (v,oorblad omslag f I.-). Ta!!sL voor .geregelde plaatsing op aanvrage verkrijgbaar . 

. INTER(~. 'TELEFOONNUMMERS: . REDACTIE 10420. ADMINISTRATIE 8051. 
Gratis verzekeriqg , voor f 5000 en . f2500. bij de Mij. "TheGresham" .voor onze abonné's . 

. ' Zie voorwaarden.' o'p de :ach't !,rziïde van he:t gele om~lag, . . " . . 

De ,groots'te zeeramp, die de geschiedenis - ent. 
Ondergang van de "Titanic" - ruim 1600 slac~toffers. 

.. Het . rampzalig oogenhlik der botsing. 
Een onzer teekeriaars heeft voor Hef L even l;Iet o_ogenbJi1<:" in t~~,~eni.ng ·Re1}iacht, 'waa l:op ~ d~ bf:l's~ng tusschtn den reuzeustoomer met i'len =5- :-;' --...
vond, geheel in overeenstelnmit,lg met dc ,~esklll!-di g~ verlclaring van , d.en ~.ge.redden tw~eden . offi(::Îer. Een ijsbe rg .. die vijftig mete:-s uit zee op-::~ _erf: 
meer clan de driedubbele diepte onder water,~ in ' puntige zoog<:naamde ijsdffen' uitloonende; Nog eer de voorsteven ,yan de Ttiar.:i; èe:: ;:SV\'2:l:è ~ • 
het onder 'water verborgen ij sri-f reeds de kie1 t : v-~n" het zeekasteel .opéngereteri, zoorlat, naar sch~ttit!g van maritieme mgen:e-..:rs de .• .:.... :~.;'.., 

weI over een oppervlak' van honderd vierkante meter uitsrreh.-te. 
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T1JW!L_ CU"'D, 

THE. 7/7ANIC SINKS WI7H 1,800 
ON BOARDj ONL Y 675, MOS7LY 

WOME.N AND CHILDREN, SA VE.D 

Score o l Wnrtd' lL MOlII Whit!1 

- Penorg. lII,dndlng Colonlll i JOhD Jllçob 

A.imt lInd tilt Wlff:. WIIUam T. SU~lId 
.rut lsldor Stra~ MOJl, Tbmc 

WhO$Cl filt:c I. ln Döuht. 

----------------~~------------------

YORI{ 

THE. 7/7ANIC SINKS WI7H 1,800 
ON BOARD; ONL Y 675, MOS7L Y 

WOME.N AND CHILDREN, SA VE.D 

s.a... . f 
-PenoM. lILclndlns: Colorn,1 John JaçQb 

AilbC.nd tn. " rUt!. WIlilam T. Scc:ad 
.ruI 1s1dor Stratl> AmO.Dj: 1DOtoG 

WhOM fat:c I. In OOliht. 


