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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 16rn .JlJI. .. Y, 1925. 

No. 17, 1:)25.] 

ACT 
To vest certain lands adjoining False Bay 

council of the city of Cape Town. 

No. 17, l!:l u.] 

-WET 
in the Om zekere gronden gelegen aan Valsbaai in 

Stadsraad van de stad Kaapstad te vestigen. 

l'( 

de 

BE IT ENACTE-D by the King's Most Excellent l\l~jesty, zu HET BEPAALD door Ztjn l\lajesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Umon of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika als 

South Africa, as follows : volgt :-

1. (1) From the commencement of this Act that part of 1. {l) Vanaf de invoering van deze Wet wordt dat gedeelte Gedeelten 
the sea-shore (i.e. of the land st.tuated betw~en ~he lowest a~dlvan het zeestran~ (d.w.z. v_an de grondgelegen tussen l.aag~~ter- va~ het 
the high-water marks) at l\Irnzenberg whwh 1s defined m en hoogwaterpell) te Mmzenberg zoals beschreven m BtJlage Mwzenbdrg 
SchetlulP A to this Act, and all right, title and interest in and 1

1 

A van deze. W ~ten alle rechten en aanspraak op en tot zu_lke ~=e~~~~en 
to such land, shall vest in the council of the city of Cape grond gevestlgd 1n de stadsraad van de stad Kaapstad (hter- gevestigd m 

Town (hHeinafter called the council). na genoemd de raad). de raad 
(2) De Goeverneur-generaal kan met inachtneming van de vrd 

(2) '!'he Governor-General may; subject to the provisions bepalingen van a~tikel drie van dez~ Wet ten behoeve van de k!apstad. 
of section three of this Act issue in favour of the council a raad een grondbnef van de grond m het voorafgaande sub-
grant of the lands describ~d in the preceding sub-section. artikel beschreven uitreiken. · 

(3) Voor de doeleinden van ·deze Wet wordt onder hoog
(3) For the purposes of this Act high-water mark means waterpeil verstaan ~e,hoogs~e lijn bereikt door de .zee gedurende 

the furthest line reached by the sea during ordinary winter gewoon stormweer tn de Winter behalve een bmtengewone of 
storms, excluding an exceptional or abnormal flood. abnormale vloed. 

. . . 2. (1) Op geen recht dat bij de invoering van deze Wet Voor-
2· (1) ~0 nght which, at the comn:encement of this Act, uitoefenbaar was door enige persoon over of ten opzichte van behoud van 

was exercisable by any person upon or m resp~ct of suc_h land zulke grond wordt geacht inbreuk gemaakt te zijn door een bestl\ande 
shall be deemed to be affected by any provisiOn of this Act. bepaling van deze Wet. rechten. 

. . , (2) Voor zoverre een aan een persoon bij dit artikel voor-
(2) In so fa; as any nght preserved to any_ person by this behouden recht v66r de invoe~ing van deze Wet gehandhaafd 

section was pno:r: to the commencement of ~his Act enforce-,kon worden tegenover de Regermg, moeten gerechtelike stappen 
?'bl~ against the Governme.nt, any remedy m respect of any ten opzichte van een inbreu~ op zulk recht na de invoering van 
mfrmgement of any such nght shall from the commencement,deze Wet tegen de raad mgesteld worden en niet tegen de 
of this Act be enforceable against the council and not against Regering. 
the Government. (3) Geen bepaling van deze Wet heeft de bedoeling de raad 

. . . . te beroven van of te beperken of te begrenzen in de uitoefening - -- ---
(3~ ~othmg cont~med m this :\-c~ shall _be. ~ons~r':ed as v~n een recht of bevoegdheid aan hem vetl.eend of door hem 

depriVlng the counCil, or as restnctmg or lim1tmg 1t m the mtoefenbaar ingevolge of bij krachte van een wet die ten tijde 
exercise, of any right or power conferred upon or exercisable van de invoering van dez(ll Wet of daarna van kracht mocht 
by it under or by virtue of any law which at the commence- zijn. · 
ment of this Act or thereafter may be in force. 

_ , 3. Behalve in zoverre als bij dit artikel bepaald is, wordt Beper-
. 

3 
S · £ • · hi · 'd d f geen gedeelte van de grond bedoeld bij artikel een van deze kingen va 1 

· ave m so ar .as IS 1.n t s sectw.n proVI ~ ' ~0 part 0 Wet, dat gelegen is binnen de grenzen beschreven in Bi'la e B ver-
t~e l.and ref~rr~d to m sectwn one of this Act w~ICh IS situated van deze Wet, verkocht, verhuurd of anderszins ver~re~md vreemd.mg 
Within the lim1ts defined oy Schedule B to this Act shall be door de raad. ,. .. t d' ta d d t d d d lk · · b . . . lUC ten vers n e a e raa on er zu e 
sold, leased or. otherWlse alienated Y ~h.e counml : Provided voorwaarden als voorgeschreven mochten worden bij cen of 
that the council may, under such conditwns as may be pre- andere wet op k t akt n doo h b ·b d b 1 · t t t d · b · on r e r em aangegaan, een uur-
scn e. Y any aw govermng con rae 8 en ere mto Y. It, kontrakt of ander kontrakt kan aangaan voor bet gcbruik, 
enter mto any lease or other contract for the use! occup3;t~on, okkupatie, beheer of kontrole van en over een ier a vir oen 
management or control upon such land of any p1er, pavthon, b h · b d 1 f · · h · · 1 p 'lp l ' 
b t h b thi I t bli h t f h t 1 oot ms, a poe o mr1c tmg, verversmgp aats of p aats voor 

oa. ofuse, a t~g poo or es at s md~n 
1
• re res men P ace ontspanning, amusement of vertoning op zulke grond. 

or site or recrea Ion, amusemen , or 1sp ay. 
4. De Goeverneur-generaal heeft ten alle tijde het recht om Goever-

4 The Governor-General shall at all times have the right de gehele grond of een gedeelte daarvan in de raad gevestigd neur-gene-
. · t fk 1 d W t t t · d' raa.l heeft of resuming the whole or a portion of the lands vested in the m ~rm~n van ar 1. e een vall: eze e erug e nemen, lD Ien het recht 

council in terms of section one of this Act, if required for veretst voor pubheke . doelemden, zonder schadevergoedmg, van 
public purposes, without compensation except for improve- behalv~ voor verbetermgen op _de gezegde groll:d; en het terugname. 
ments to the said lands ; and the amount of such compensation bedrag van zu~~e schadevergoedtng wor~~ onderhng door de 
shall be agreed upon by the parties concerned, or, failing such betrokken parti]en overe~ngekomen, of biJ gebreke van. zulke 
agreement, shalL be determined by arbitration in accordance overe~nkomst door arbitrage bepaal~ overeenkomsttg de 
with the provisions of the Land and Arbitration Clauses Act, bepahngen van de Land and ArbitratiOn Clauses Act, 1882, 
1882, of tire Cape of Good Hope. van de Kaap de Goede Hoop. 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden als Korte t 1teJ. 
5. This Act may be cited for all purposes as the City of de Stad Kaapstad (:Muizenberg zeestrand) Verbetering Wet, 

Cape Town (l\luizenberg Beach) Improvement Act, 1925. 1925. 
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X UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 16TH JULY, 1925. 

Schedule "A." Bijlage "A.'! 

The area. situaw at Muizenberg between the lowest and the high· Het wrrein gelegen te Muizenberg tussen laagwater· en hoogwaterpe1l 
wawr marks within the following limits :- binnen de volgende grenzen :-

(a) Eastern limit. The prolongation of the line joining the southern
most beacon of Montagu's G1ft and the south-western beacon 
of the land granted to the Kalk Bay Municipality on the 27th 
November, 1905. (Cape F. 25.15.) 

(b) Western limit. A line drawn in a tru~ south direction from thr 
south-east corner beacon of the land granted to \V. Friend on 
the 15th June, 1823. (St. F.l.32.) 

Schedule " B." 

(a) Oostehke grens. De verlenging van de hjn tussen het meest 
zuidehke baken van l\lontagu's Gift en het zuidwestehke baken 
van de grond toegekend aan de Kalkbaai l\Iurucipahteit op de 
27ste November 1905. (Kaap F. 25.15.) 

(b) Westehke grens. Een hjn getrokken in een ware zuidehke 
richting van het zuidoostehke hoekbaken van bet grand toe· 
gek.Jnd a.an W. Fnend op de l5de Jume 1823. (St. F. 1.32.) 

Bijlage " B." 

The land at Muizenberg between the lowest and the high-water marks De grand te Muizenberg tussen laagwater- en hoogwaterpeil binueu 
within the following limits :- de volgende grenzen :-

(a) Eastern !unit. A lme drawn to the lowest-water mark at right 
angles to Royal Road from a point half-way across tho bridge 
on the said road where it crosses the mouth of Muizenberg VIe• 

(b) Western lunit. A line drawn in a true southerly direction from 
the south-east come~: beacon of the land granted to W. Friend on 
the 15th June, 1823. {St. F. 1.32.) 

(a) Oostelike grens. Een hjn getrokken naar het laagwaterpeil in 
een rechtehoek op de Royal Road van een punt halverwegeu 
de brug op de gezegde weg waar hij de mond van de Muizenberg• 
vlei kruist. 

(b) 'Vestehke grens. Een bjn getrokken in een ware zwdehlo:u 
richting van het zuidoostelike hoekbaken van de grond toe• 
gekend aan W. Friend op de 15de Junia 1823. (St. F. 1.32.) 
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