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'Αριθμός 178 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 185 

Άνακοίνωσις Έπαρχου Λάρνακος 

Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 5, άναγινωσκομένων εν συνδυα
σμό προς την ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Πρώτου Πίνακος τοΰ περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατάγματος 
1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τα εντός τών δημοτικών ορίων Λάρνακος 
ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται να παραμείνουν ανοικτά μεταξύ 
της 1.00 μ.μ. και της 7.00 μ.μ. ώρας της 13ης Μαρτίου 1971, έπ' ευκαι
ρία της επισκέψεως περιηγητών εις Λάρνακα. 

Εξεδόθη εν Λάρνακι τη 12η Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 179 
Ο ΠΕΡΙ ΑΙΓΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 66 

Διάταγμα γενόμενον ύπό τοΰ Έπαρχου Λεμεσού 
δυνάμει του άρθρου 4 (6) 

Έν τη ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιδέβληται δυνάμει του 
άρθρου 4 (6) τοΰ περί Αιγών Νόμου, ό "Επαρχος Λεμεσοΰ δια τοΰ 
παρόντος κηρύττει το χωρίον Σπιτάλλι, κείμενον εν τη 'Επαρχία Λε
μεσοΰ, ώς άποκλεισμένον χωρίον δι' αίγας εντός της εννοίας τοΰ ρη
θέντος περί Αιγών Νόμου.. 

Έγένετο τη 10η Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. 58/60.) 

'Αριθμός 180 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10 
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τάς χορηγουμένας ε'ις αυτόν δυνάμει της έν τω άρθρω 10 του περί 
Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, 
διά τοΰ παρόντος παρέχει εις την Χωριτικήν Έπιτροπήν 'Υγείας 
Κάμπιων ('Επαρχία Λευκωσίας) την άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας Κάμπιων (Επαρχία Λευκωσίας) 
(έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή Υγείας») θά 
εΐναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά της Συνεργατικής Πιστω
τικής Εταιρείας Κάμπιων (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ό 
Δανειστής») το ποσόν τών εκατόν λιρών (£100) μετά τόκου ουχί πέ
ραν τών επτά τοις εκατόν (7%) ετησίως ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) Το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον Δανειστήν εις τρεις έτη
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