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(ζ) αϊ λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) εν τω Κα
νονισμω 8, δια των λέξεων «της 31ης Ιουλίου»' 

(η) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) εν τω Κανονισμω 11, δια των λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον». 

Οί ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Έπαρχου Λευκωσίας 
καΐ Κυρήνειας. 

Έγένοντο τή 23η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 68/71.) 

'Αριθμός 592 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος 
Πραστειου (Μόρφου) «Φουρνιά» 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Πραστειου (Μόρφου) 
«Φουνρνιά» έν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οϊτινες κατόπιν συμμορφώ
σεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας σύμφωνος προς τό άρθρον 
19 του Νόμου. 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Αρδευτικού 
Τμήμοπος Πραστειου (Μόρφου) «Φουρνιά» Κανονισμοί του 1971. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Kon/ονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήμοπος Ίπίστιμος 
«Άργάκι αρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κα ποφ χ̂ίημα 
νονισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας του Άρ* Τρίτον : 
δευτικου Τμήμοπτος Πραστειου (Μόρφου) «Φουρνιά» και θά έφαρμό 16.6.1967. 
ζωνται ε'ις τό Άρδευτικόν Τμήμα Πραστειου (Μόρφου) «Φουρνιά» 
του χωρίου Πραστειόν (Μόρφου),, άνοτ/ινωσκόμενοι και έρμηνευό
μενοι ώς εάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς : 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι αρ. 1», οπουδήποτε αδται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Πραστειου (Μόρφου) «Φουρνιά»»' 

(β) αϊ λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 3 διά τών 
λέξεων «τήν 18ην Μαρτίου 1971» και «εντός της πρώτης εβδο
μάδος του μηνός Μαρτίου» αντιστοίχως' 

(γ) αϊ λέξεις «τήν 31ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) έν τή 
παραγράφω (2) του Κανονισμού 4 διά τών λέξεων «τήν 31 ην 
Ιουλίου»' 

(δ) τό ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω (3) 
του Κοα/ονισμου 4 διά του ποσοστού «1%»" 

(ε) αϊ λέξεις «μή υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν τών £10» (έβδομη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 5 διά τών λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μίλς» και «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν 
τών £20», αντιστοίχως' 
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(στ), αϊ λέξεις «της 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) εν τώ 
Κανονισμω 6 δια των λέξεων «της 31ης Ιουλ ίου» ' 

(ζ) αί λέξεις «της 1ης Ιανουαρ ίου» (τρίτη γραμμή) εν τω Κα

νονισμω 8 δια των λέξεων «της 31ης Ιουλ ίου» ' 
(η) αί λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλ ιον και Αυγου

στον» (πρώτη γραμμήι) έν τω Κανονισμω 11 δια των λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον». 

Οι ω ς άνω^ Κανονισμό], ενεκρίθησαν υπό του Έ π α ρ χ ο υ Λευκωσίας 
και Κυρήνειας. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 20ή ' Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 82/71.) 

'Αριθμός 593 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 185) 
Άνακοίνωσις του Έ π α ρ χ ο υ 'Αμμοχώστου. 

Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 6 άναγινωσκομένων έν συνδυα
σμώ προς την υπ' άρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος του περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατάγματος 
του 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τ ά εντός τών δημοτικών ορίων 'Αμ
μοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παραμείνουν ανοι
κτά μεταξύ τής 4ης μ.μ. και της 10ης μ.μ. τής Κυριακής 18ης ' Ιου
λίου 1971, έπ' ευκαιρία τής επισκέψεως εις Άμμόχωστον ομάδος 
περιηγητών. 

Εξεδόθη έν Ά μ μ ο χ ώ σ τ ω τη 17η ' Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 594 
Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τώ άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας και Κυρήνειας ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημο
σίας Υ γ ε ί α ς (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως διά 
τοΰ παρόντος παρέχει εις την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υ γ ε ί α ς Μενοίκου 
( Ε π α ρ χ ί α Λευκωσίας) την άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επ ι τροπή Υ γ ε ί α ς Μενοίκου ( 'Επαρχία Λευκωσίας) 
(έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Ε π ι τ ρ ο π ή Υγείας») θά 
είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον π α ρ ά τής Συνεργατ ικής Πιστω
τικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Μενοίκου (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ό «Δα
νειστής») το ποσόν τών εκατόν τεσσαράκοντα λιρών (£140) μετά τό
κου ουχί πέραν τών επτά τοις εκατόν (7%) ετησίως ύπρ τους ακο
λούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον υπό τής Χω
ριτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Υ γ ε ί α ς προς τον Δανειστήν εις δύο έτη


