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Stuttaford's
Uitverkoop
WBGERS

Stock-nemen

II III 8E1Uil.
CIL'alo..:UI op UIlTr.wg.

Stuttaford & Co., Oop• . !

:s.&A.P."Ji AD.

Darter en Zoons,
srnSTlGII aD JARE ••

PIANO'S van at £30.
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WATER.
0. eerete operatie, welke de aandacbt van het bestDlU' nreilcbM, Wil

h_ 'riDdeD VaD eeD 'foldoende hoenelh.id water, en hoew.llt' .. air vertrr.-
,mg oatatoDd, door d.t de patteD door hand arbeid gemaakt m08lteD
word .. , dur geen boor ma.chinea aanwezig W&1'8n,heeft mea zioh tooh
_el TOOl'de tegenwoordige alJ voor de _koma. bfnoodigdhedea Tan
.. a groote en oYerTloedige hoev .. lheid water w.Mn te voorzien.

PROSPECTBERING.
Het pl'Ollpecteeren werd in Kaart 1903 begoDaen, en talrijke IOhaohten" , '

werden over de geheel. oppervlakte in d. gel. diamaa,t boudend. ..... 'Balaftl·Reklninl,-30 April, 1904.
gesonken, oudit' leiding en toesicbt van daD lIeer Ben Peiaer, den bMturea~ :--_-----~I
den directeur, en deu heer Alexaad.r Morbi,' den mijD ~tu'fU'der. Het • ......, ......
'WIIIChen nam een aanvang op 15 Juni 1~, CIDOr midd.l V&11een kleine KAPI'l'..u, .. VBBAJITWOOBDI.G.
purden machina met een 5 voet 6 daim pan ,n dID eenten uit.lag wae, dat
.. a 8-" ladiDW"n,'Welke van 15 tot 80 Juni pW&IIChen _rden, d.opbrengat NomiDaal 1t'-i~ • .. CL 1$ ..
aan ge'fouden diamanten 67t Irarut bedro!Ig. In Augullta Terioeht uw 30000~,!;.a
beetuur u.u de heeren Hunter ea F. K. Wiéntll', tw .. der direoteuren, de ,.~ e.1ea TaIl.l elk ... - ao,ooo
mijn te besoeken en alII renltaat VII.Ddl,'tbe.p.k _rd beslot.n till .. a PaD Opgebrloht1][ap!taal- , . ..
YaD 7 voet rooedie T&116 voet, 6 duim i~ de plaat. te IteUeD. l De redell i.OOO'luW. .Ilelt .. 'fUI1e ......
T&D dese vervanging wu daarin geleg8~ dat! eeu groote h08Yeelheid "11 de 4
diamant houdende aarde door dell cylinder ~ng ell bet onmogelijk WIl om 17,000~~ .1 elk Ik. a...l ...
de jnillte opbrenglt per lading te weten te kren. De .. menlijke nrmeer-
dering in de opbRngsi door middel 'f&11 7 TOet pa~ recht...urdigd. de
budelingen nn nwe directea1'8n Mn vo11_ oewel de moeilijkheid DOg Diet
Reheel o....rkomen ill-want eeu groot percellt. v,.a cylinder .tukken gaat
nog lIteed. door den oyliDder. Uwe directeurt'D sijn lt' da&l'OlII .. Il overtuigd
dat bij oprichting van lI1iI81' modll'De en TIl'beterde machiDerie, d. uitkom-
.ten. _Ik. than • ..-ia 100 Toldoening geTead sijn, aauienlijk nrmeerierd
sullen worden, 0. openlegging ill TOOrtguét tot op een di8pte Tan 40 Toet,
.n hei it. opmerkelijk dtr.t d. VOIldsten, 1OO'W.lin hoe..... lheid alJ lloedanilr
heiel, beter worden naarmate d. diepte i vllJ'lll8lll'den. '.Ken, mae. Diet
nraeten dat de Fnd gewuecb.1l ill geworden 1C)(l&1. hij uit d. mijn wvd
rehuld, Kouder 1D eeni~ opzioht lpeciaa1 te sijn behandeld, en .. n aanaien·
Bjke hoeveelheid los nf en bonng1'Ol1d iii op d.... wij .. ttwelijk met deo
diamanthoudenden grond door de W'U6h~hin. gegun. TénpY01" van
den aard van de~ grond en bijgevollf hdtl oat.taan .. n brokken 111 den
cylinder, gaat een aanaieolijke boe.,..lhaidi lll'01Id ongewueoheJl door dea
oyliDder. Proefw"80hin~n VaD deu ~1te~ door het Gollftl'DtIIllnt
gedaan, geven een l'8l!ultaat van 16 karMt JI!III' 100 ladingen. Al. men dit
allee in unmerkilllf neemt., i. het zeer ea~. nJl d. beA1lardera te
vernemen dat elke behandeld. lading diarnallMa lIeefi opple'flrcL Aaop-
hecht 'fiadt men een tabel nil don maandelijkllCh(D op\noetlgM IÏllill men m"
'WUlCh.u TOOIhet eerst begon, 'Wu.rnit m'Di •• 1kluulen aiea dat d. opbreng-
lten nn 'fooruitgaanden aard lijn, en dat d, Gouwl1'Demente inspectalU' d.
mijn in dezen begin toeetand ale een 20 kariat ople'f8l"8lldl betohollwt. Ket
het doel om d. blauw. aard. te rinden, en de area der mijn te bepalen
kochten uwe directeuren in het begin Tan Ja.uan 1907, .. Il diamant.-boor'
en de boor operatilll hadden tot retultu.t dat de blau w. aard. op een di.pk
YaD 180 Tost ge'fouden werd, 'tg..n de experts op dat gebied !lêer gunatig
TODdeu. De bl..uwe kern bent eeu awaar gedeelte en belooft lite!'
epoedig tot pul'fer O'flr te zullen gaan. i

GOUVKBNlll.NTS OPERAriES.

lOOS. ~ ... tO""'", pw ... -
.Jul (15 eM jluli ... . ... 1.888.......... J_........ ... 1,918
0..... ... ... 1,611 -II'cmm_ 1,.10

~lJeCem_ ... ~,6S7
1~

1,85.Jllllune ..; 3171
retwuri ...v: 1,&2 "1
March ... 1,890 '1J89i
April ... I,m 3161

. 113,236 I,l7it

-

1.000 0 0
U,760 0 0 '.
1,760 0 0

KiD; 11'. m.t .......,. IChtenWlis-
he!Jen... ... ••• -, ... 376 0 0--1~ 0 0

Plu: 5. UW0JI8W0IP'Il .ooni~
tali:ngeD... ... ... l.II1 ,

..AU.'. Jl "0 IBAT"'·D' UITGAVIIll.
~ fl ti.

Kija lW •••
~ ill d.Baak, 1ts. :-KM,.... ...

x:ialIed.,. •••

...
......

.J '
f

Onder term.n dit' wet op kostbare geet.enten VaD 1889, verkreeg het
G01l'fll'Dement, ill Maart, 190', oontrole over de werlaaamheden, onder
leiding .n toezicht van kapitein~uentrell en inllpeotelU' S..undere teneiude
de beta&lbaarheid der mijn ten 'folie te bewijzen In d. &rea der' diaman" •
IIondende aarde te bepalen. DI Tolkomen proeYen door h.t Gouvernement
pDomen, toonen aan, dat de geproclamA8rdt area der mijn voor open wlrk,
uit 111 claima T&D rijke diamanthoudenden pnd beetut.

Vmiere boringen, onmiddelij lt naaa~ de dOOl' het Gou.ru.ment KiD: \ttnOlI' BAn"" ...
pprool&meerde area.heeft ean het licht '~~raoht, dat rijke diamanthouden· ~A a.w.,".'
,de grond, welke een uItstekend. hoeT8.lheld gnnaatateen, bouteltool, oliriniet v..... ...
~ mica beTU,. OD~ e:en aware o~.rdeltkiar ~ bua~ rot.a beltaat, en h_
18 du.tom op dIt tiJd.ttip onmogeh]k het werkelijk aant.l alaims of de area
d!" mii~ te bepaleu e~ sulb bn all .. n J88Chieden na ~- en m.. r
lllf.fJebreide proe~ng. Dear de WIl'QUmheden der Duin inllpeeteDl'l
kil TOll. den njkdom beweIen hadden, tenooht h.t GouTVDemeat eie
heer Ben PeiMr, .n hij .temde toe, op drie maanden keDDiepriag,
T~ aan de proclamatie der mijll i)l termeD d.r wet 11 Tan 189J
ftIl siJll recht af te Ilen IU dl mijll werd dienteugevolJe in da lt Oou1'erne=
_te Gasette tt Ir"proclemeerd op 31 Mei,. lOOi. D. inapeotelU"ll oollllta-
.__ iD hun rapport un de regeering~ dat., ala eea· gBTOfg T&D hu
0Bders0ek, si; ftIl meeuÏDg _i;n (en dit wordt dOOl' 'het rapport ftIl ana.
CIireOtenren b", .. tigd) dat eeu andere diamantmijn op koriell afdand. te
WIIMIl. op eeu afetand van 800 tot 900 yarde van de tegellwoord.ip,beetaa'.
De mijn ambtenaren T&11het Iyndica.&t hebben inatracti .. ontTangen om
dit TOCJl'1litaichtdOOl' boring te ond8l'l108keD. Voor 't geYlll, dat dese
opera_ IOUdtm nitloopell op de ou~ekking T&11 &Ill aaclere iui~n!.•ia het
mmoodig te seggea, dat de besittingen 'nu het IJIldiCMt grooMUjlre iD
waard. aallen l'ermeerd.e1'8D.
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