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20 τοΰ1963 
46 του 1970 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία δια 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω περίο-
δον ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έ π ι -
τάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
της 6ης Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τη 28η Μαΐου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 111/61/A/XIV. ) 

'Αριθμός 387 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 

ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Εξετάσεις Δικηγόρων 

Γνωστοποιείται υπό τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου δτι τα ακόλουθα πρό
σωπα, των οποίων τά ονόματα φαίνονται κατωτέρω, έπέτυχον είς τάς 

Κεφ. 2 εξετάσεις αί όποΐαι διεξήχθησαν τ.ήν 22αν και 23ην 'Απριλίου 1971, 
42τοθΐ96ΐ συμφώνως προς το άρθρον 5 τοΰ περί Δικηγόρων Νόμου, ως ούτος 

έτροποποιήθη υπό των περί Δικηγόρων (Τροποποιητικών) 1961 εως 
1970 : 

Ήλιάνα Κωνσταντινίδου, εκ Κτήματος, νυν εκ Αεμεσοΰ (πρώην 
Γεωργίου) 

Gunesh Α. Η. Mentesh, έκ Λευκωσίας 
Κύπρος Λ. Χ"Μάρκου, έκ Λευκωσίας 
'Ίκαρος Κ. Τυπογράφος, έκ Πάνω Δευτέρας 
Φαίδρα Λ. Σοφοκλέους, έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Γ. Λαδάς, έκ Λευκωσίας 
Μύρνα Γ. Κλεόπα, έκ Λευκωσίας 
Mustafa Arikan, έκ Λευκωσίας 
Φρίξος Γ. Νικολάί'δης, έκ Αεμεσοΰ 
Zeki Α. Bayram, έκ Μελάνδρας (Πάφου) νΰν έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Σ. Σούπασιης, έκ Λαπήθου 
Στέλλα-Μαρία Χρ. Ίωαννίδου, έκ Λευκωσίας 
Μόσχω Α. Ζαμπακίδου, έκ Λευκωσίας 
Άνδρεανή Ν. Κωνσταντίνου, έξ Άγλαντζιάς 
Λήδα Κ. Κόνωνα, έκ Λευκωσίας 
Δημήτριος Σ. Γεωργιάδης, έξ 'Αμμοχώστου, νΰν έκ Λευκωσίας 
Μαργαρίτα Σταυρινίδου, έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Σ. 'Αγγελίδης, έκ Λάρνακος, νΰν έκ Λευκωσίας 

Οι ακόλουθοι έπέτυχον συμπληρώσαντες προηγουμένας εξετάσεις : 
'Αγάπιος Γ. Σταύρου, έξ 'Αμμοχώστου 
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Μαρούλλα Π. Βορκά, έκ Λεμεσοΰ, νΰν έξ 'Αμμοχώστου 
Νίκος Α. 'Αγγελίδης, έκ Κάτω Δρυός, νυν έξ 'Αμμοχώστου 
'Αντώνιος Μ. Μιχαηλίδης, έκ Ξυλοφάγου, νυν έξ 'Αμμοχώστου. 

Έν Λευκωσία τή 31η Μαΐου 1971. 

ΚΡΙΤΩΝ Γ. Τ Ο Ρ Ν Α Ρ Ι Τ Η Σ , 
Γενικός Εΐσαγγελεύς της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 

'Αριθμός 388 

Ο Π Ε Ρ Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 285 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 21/64) 

Δ ι ά τ α γ μ α θεσπισθέν ύπό του Ά ν . 'Αρχηγού 'Αστυνομίας 
δυνάμει του άρθρου 23. 

Επειδή, διεξάγονται έ ρ γ α βελτιώσεως επί της όδοΰ Κτήματος— 
Πόλεως και επειδή κατόπιν μελέτης των εις έμέ γενομένων παρα
στάσεων ύπό του Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Μηχανικού, έπείσθην ότι θά ήτο ά ν α γ . 
καΐον καΐ προς το δημόσιον συμφέρον όπως άπαγορευθή ή κίνησις 
πάντων των τροχοφόρων των χρησιμοποιούντων τ ή ν ώς άνω δδόν, 
δια νά καταστή δυνατόν όπως τά έ ρ γ α βελτιώσεως έπί της ε'ιρημένης 
όδοΰ διεξαχθούν όμαλώς και επαρκώς : 

2. Δια ταύτα εγώ, ό 'Αναπληρωτής 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας, έν 
τή ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβλημαι δυνάμει τοΰ άρθρου 
23 τοΰ περί 'Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, δια τοΰ παρόντος θεσπίζω 
δπως ή κυκλοφορία πάντων των οχημάτων μεταξύ των μιλιοδεικτών 
88 και 89 επί της οδού Κτήματος—Πόλεως Χρυσοχοΰς άπαγορευθή 
δια περίοδον ενός μηνός από της 28ης Μαΐου 1971. 

'Αναπληρωτής 'Αρχηγός 'Αστυνομίας. 
(Υ.Ε. 380/60/7.) 

'Αριθμός 389 

Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 185 

Άνακοΐνωσις τοΰ Έ π α ρ χ ο υ Λεμεσού. 

Δυνάμει των προνοιών τοΰ άρθρου 6, άναγινωσκομένου έν συνδυα
σμώ προς τήν ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος τοΰ περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησίς Πινάκων) Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τά εντός των Δημοτικών ορίων Λεμεσοΰ 
ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παραμείνωσιν ανοικτά μεταξύ 
της 1ης και της 9ης μ.μ. ώρας της Κυριακής, 30ής Μαΐου 1971, έπί τη 
ευκαιρία της άφίξεως έν Λεμεσώ ομάδος περιηγητών διά τοΰ ατμό
πλοιου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ». 

'Εξεδόθη έν Λεμεσώ τή 25η Μαΐου 1971. 
(Υ..Ε. 52/60/8.) 


