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έγένετο διά σκοπόν επιβλαβή εις την άσφάλειαν ή τά συμ
φέροντα της Δημοκρατίας— 

(α) έάν έκ των περιστατικών της υποθέσεως ή της συμ
περιφοράς ή τοΰ γνωστού χαρακτήρος του κατηγο
ρουμένου ώς ούτος «απεδείχθη προκύπτει δτι ό σκο
πός ήτο επιβλαβής δια τά συμφέροντα ή την άσφά
λειαν της Δημοκρατίας' 
έάν οιοσδήποτε μυστικός επίσημος κώδιξ ή μυστι
κή συνθηματική λέξις ή οιονδήποτε σχέδιον, τύπος, 
σημείωμα, άντικείμενον ή άλλο εγγραφον ή πληρο
φορία ελήφθη, συνετάχθη ή κατεγράφη ύπό μή εξου
σιοδοτημένου προς τοΰτο προσώπου ή ουχί συμφώ
νως προς τους ορούς και τήν εκτασιν της εξουσιοδο
τήσεως αύτοΰ, ή έδημοσιεύθη, διεβιβάσθη ή άνεκοι
νώθη είς μή έξουσιοδοτημένον προς τοΟτο πρόσω
πον ή ουχί κατά τον έξουσιοδοτημένον τρόπον». 

(6) 

Ό περί Έγγραφης των Κατοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 85. 

Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 21 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

'Αριθμός 59 τοΰ 1967 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. 
τοικων 

. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής των Κα-
:ων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θά άναγινώσκηται δέ δμου 

μετά τοϋ περί 'Εγγραφής των Κατοίκων Νόμου (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ή παράγραφος (στ) του άρθρου 21 του βασικού Νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά της ένθέσεως της λέξεως «έ'κδοσιν» αμέ
σως μετά τάς λέξεις «διά τήν» έν τη bavxipq γραμμή. 

Ό περί Πυροβόλων "Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1967, εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 57. 
11 τοϋ1959 
8 5 τ ο ϋ 1 9 6 3 
66 τοΰ 1964. 
Τροποποίησις 
τοΰ δρθρου 3 
τοΰ δασικοΰ 
Νόμου. 

'Αριθμός 60 τοΰ 1967 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 

ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Πυροβόλων 

"Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θά άναγινώσκηται δέ 
όμου μετά του περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμου (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ή παράγραφος (γ) τοϋ εδαφίου (1) του άρθρου 3 τοϋ βασικού 
Νόμου τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως της έν τω τέλει αυτής 
άνω τελείας διά κόμματος και τής προσθήκης ευθύς μετά τοϋτο των 
λέξεων «πλην δπλου δυναμένου νά χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς 
προς άναισθητοποίησιν ζώων'». 


