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PROCLAMATION 

By His Exomrzmncy ‘tae Ricur Honourasrm Viscounr Buxton, .a 

Mempsr or His Magesty’s Most Honournaste Privy Covuncin, 

Kyrieut Granp. Cross or tam Most. DistinevisHep OrpEr or St. 

Micwann any St. Gzorce, Hirea Commisstonsr ror Sourn AFRIca, 

GoveRNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN AND OVER THE 

Usion of SourH AVrRIca. 

WA HERE AS by the ‘twenty-seventh Section of the Public Health 
Amendment Act, No. 23 of 1897 (Cape), it is enacted that the 

provisions of the said Act unless otherwise expressed shall be taken to 

extend and apply to all-the diseases mentioned in the said section and 
any other disease which the Governor-General may from time to time, 
by Proclamation, declare to be a contagious or infectious disease within 
the meaning of the said Act: 

And, whereas, by the forty-eighth section of the Public Health 
Amendment Act, No. 23 of 1897 (Cape), it is enacted that the provisions 
of Part II. of the Public Health Act, No. 4 of 1883 (Cape), shall not 
apply to, and no vessel.or healthy person shall be placed in quarantine 
on account of, any contagious or infectious disease other than such 
disease as the Governor-General shall from time to time, by Proclama- 
tion, declare to be a contagious or infectious disease for this purpose : 

Now, therefore, I do hereby declare the disease known as epidemic 
influenza to ‘be a contagious or infectious disease within the meaning - 
of ‘the said twenty-seventh. and: forty-eighth sections of the Public 
Health Amendment Act, No. 23 of 1897 (Cape), and that such disease 
is a disease in respect of which any. vessel or healthy person may. be 
placed in quarantine. . 

GOD SAVE THE KING! 

Given under my. Hand and‘ the Great Seal of the Union of South 
Africa, at Simonstown, this Sixth day of March, One thousand Nine 
hundred and Nineteen. : 

BUXTON, 

Governor-General. 

By Command of His Excellency the 
Governor-General-in-Council. 

THOS. WATT. 
No. 24, 1919. a :   

PROKLAMATIE 

Van Zraw Excenientie pe HooGrepreracatpars Viscounr Buxton, Lip 
van Zin Massverrs Mexsr Epevacurearr Gruzrmn Raap, GRoor- 
KRULS RIDDER VAN DE MrEst ONDERSCHEIDEN ORDE van St. MicHarn 
EN St: Greorcs, Hoce Kommissaris voor Zurp Arrixa, Gorver- 
NEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN EN OVER DE UNIE (VAN 
Zurp-AFRIKA. : 

ADEMAAT, het bij ’t zeven en twintigste artikel van de Openbare 
Gezondheid Wijzigings Wet, No. 23 van 1897 (Kaap), verordend 

wordt dati de bepalingen van bedoelde Wet, tenzij anderszins uitge- 
drukt, beschouwd zullen worden als zich uitstrekkende tot en van toe- 
passing zijnde op al de in bedoeld artikel vermelde ziekten, en enige 
andere ziekte welke door de Goeverneur-generaal van tijd tot tijd, bij 
wijze van Proklamatie moge verklaard worden als een aanstekelike of 

_ besmettelike ziekte binnen de omvang van gemelde Wet: 

‘En nademaal het bij ’t acht en veertigste artikel vam de Openbare 
Gezondheid Wijzigings Wet, No. 23. van 1897 (Kaap) verordend wordt 
dat de bepalingen van Deel IT van de Openbare Gezondheid Wijzigings 
Wet, No. 4 van 1883 (Kaap), niet van toepassing zullen zijn op, en er 
geen vaartuig of gezonde pergoon onder karantaine zal worden gesteld 
ter oorzake van, enige aanstekelike of besmettelike ziekte behalve z0- 
danige ziekte welke door de Goeverneur-generaal van tijd tot tijd, bij 
wijze van Proklamatie, verklaard zal worden als een aanstekelike of 
besmettelike ziekte voor dit doel : : 

Zo is het dat ik hiermede verklaar dat de ziekte bekend als epidemiese 
influenza een aanstekelike en besmettelike ziekte-is binnen.de omvang 
van gemelde zeven en twintigste en acht en. veertigste artikels van de’ 
Openbare Gezondheid Wijzigings Wet, No. 25 van. 1897 (Kaap), en dat 
zodanige ziekte een ziekte is ten opzichte waarvan enig vaartuig of enige 
gezonde persoon onder -karantaine zal mogen gesteld worden. 

GOD BEHQEDE DE KONING! 

Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van Zuid- 
Afrika, te Simonstown, deze Zesde dag van Maart, Een duizend Negen 
honderd. en Negentien. 

BUXTON, . 

Goeverneur-generaal. 

Op last van Zijn Excellentic de 
Goeverneur-generaal-in-Rade. 

ae THOS. WATT. 
No. .24, 1918. 
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