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?3L,336oq'oo oO bogbgor. q'3jLob Serflcnq3bo: L.:3?c,:bq,ca3 Logo6p-
bcr ;rr3o{r,,.: g.:g%o36o ?ororob Lcgq"o3oL Lodgb5,3q'rq. ,ic.r8ol-,oo p,:br
6U5*o qro orr3oL Loj3oo6c",bo%3 Scca3oorb6a) Joe|0 J63Lo?o q,o %gJo-

anrp.

qrnpo b:6oo 66cnboq'n oyc.r, 6cn8 Joq,Xt-,6o6o?o, ,j;6o133q,orr y36ob
3cr5oLg3d;?o. or"or;4-1, olr3o ?ppg;6;buc oo3oL,o gbct363boL 3o-

flgdrgq'?. ?oarc 6gLor33qb. ,>8oi, qo5o6'3bnm glr3o8qo br%l-, 6ogo69
%gJo6o orj8Sggbo, 6oq0o6330, oLX 35o136133gg bogSg6oL Jo635q'o
6oo336nL 65oboq'o 3c",3%o36o 6o0oo13 3obo?goqo, 6ce36g3og Jo&-

3tg'3" g3oOg5cn, f36ot-' 3c+6o1",636?o g6o>26o' LAf0%f 6pLoro3gq,o,>
go8mb.:63q'oo. go8cnor3L gL g6erb; qoqruL6S6po "333q13gto, ?cnoro[,

L;6rorn 1Sa5 fl;q'L o,{ 35obo3l, q,o Bopbc%o3Lr 6o3crq'cn% ffgbo5ot3oq.t,.
6c.r33q.316 3363 66o 3b.'63o61 q,>cbrg3o6o doeN0 3L Bo6ub,:%o J5gg.
frb36g?o. ?33R3a, goLgq'o L.:g3p6oL c",orb3cngo.6 flg3bTn, 36rnor3-
Ln1n3o o. 1;sgu63q'3o o6obpq'o y36oLr 3o6;LOi6?o t,,"lfO%,1 3o3ot-,o-
b"iq'n ?c.rorol-, Lg6ooro, &c+3qot flo6flg6o, o. 913o6q'ot, 3og6g6 8ery3u-

# grt. ,,3m8g6oL6o,,, 1960, N 275.
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6oq'o, oEool.r6g63bq,o, 6cn8 6t., 3o6orq'; tc.rc.,oL [-'g6roroo. 0erBq'n6o63

t'rpgg5g3o o3 Lg6uoroL daoqo U,J8D goj6.: oL l-,.:gSbo3pbolL t,fuqn
g5oi, j33t 3eu,jgo5t, o3 "''qro3oo61b8o, 6cl8q'3bbog dogb Sg6orbc'rb-
qc,jo6o133q'orc Scnq'3;fl3clbol-' 33oqo 3oq'3L6o6o?o, .i36drnqr, y36oir

3c"6.:b636?o, p; 6el03q'6o9 go'3gg5b ,jo6or3q' gogS6ogg63f o'tA-

q'3btro6 3or q:03J;$6cc6g6.
3n3b3q,o3oqr o8nLo, 6336b ;orSnLooL, eoeo 3uo-303q'obol, ?3Oqr3

8copb36b33o.: L3ggob 1,g6,:orob 3ofl8g6qo po bo6g33o6o Lg6ooroL

%3b6o gco$c.r36ogogq,o Jo6nL 3oq3c'rq,gbo p; BoSor$o5o.

Xb .'6nL 3",r3oL','nL Sp?oc"rbol-' 3c',o3o6o Soqf;3o, - oLSoo Jm666g-

0" fi& fi335 o6o 63jcn6"o, - 
oSolroar3ot ts336 Scq,q.orbggo g6'q:o Ac-

yc.'co 6co3cn66 o3 3cn3nLoot,o, olg, pg6c", 336.:p, ff336o 3cro3,6c'rboLr,

1"co33q.8rg b3q'o t33fly.n 8nb 3g?oc.rbu[r.

e:g6r8 Jc.r666g6.b 6;q8crq'gbo po Bo8ergo6o 
"3oLr 3o .:6 6n?6,03b,

6c.3 3,-,363bCqoD, 6-3"16g %cngoS6orL gts3363bo, or3oc, Logq'o3o

qioqo Je13gcLr. o8"L ?33q,33 ts336t floF oL3gb,: 3or3q'" 6o3o tro3oorbSl

bo:

1. 6erqror, 16"b ?3L6gq'6bgq'o rL33g%X Seroro3Lgbpq'o [r36.:oro
Jcr3$oLr: ?gL6gq.;bgq'.o oL 5'o3ogc"63 Borqc.,yot3ogotr o6o6oo$o-

3nor, 6e'33q.3;g y36oL 3t'r6o1.,636o 3c",obog3o6o 7643-4 ffCEL, -C
.Jg6- .rp63? 36orLo q.: 33cr63 ?g3orb333;?o0 

- 
6o 3cr6og339bot, L:-

g3d33q'%3.: oL t3L6pq'3bgq'o?
2. 6t 26anS6arcobotoo 5Lr Lg6oorc, Jc.r5$ol, o3 Lgloooro,:5', 6cn33-

q'ng 3383"q,33g3 L;p3g6nq,,>6 %o%o gngnt3oq'oL5gq'n b6q'6ofl36oq.:5
0-3p.5';&,3obL?

3. g6'qc %gb6.:p qop3"5'qgL OfJt0. o0 flo6fl36otro, 6er35q'og
Sorg$oL Lg6oorb obq'o3b L3X6%X: 3.:6orq'; ,,tcnct,o[-," g6q,o oyolr, n,j,

6cn3.rd'6 3c.,8"Lnob ggn,j6nc (obo b 3o33b?o ffrgb3o3L SoLr), org ,,?nr-
orr" ? 3L 36a,o qrc o3"33 o6 16o[-, Loj3"l, 503q3"g" 3na,o63boL,:or3oL.

4. 6ogco8 r6ob Jo3$o 3q'or633q'"ir 3ce%o?o q,otsojnq'o 0uo56q,o-
3;o66 3.:64Uo33 ;qBb.:63bgoL (VI I L.) qo occo63 q,r3,:t.,Jtq'"ir (Vi I I b.).

flo6ot5 (31 q,g6oq'o BoBc"rgo6oq' Jer6g65g%3 LoSfrgbo6arq 6ogo8r
qu6 o6 tso6L), 6.' t3g5'gbnor "013dgco Lg6ooroL o3gce6L p,:53o3to6g-
boSo ob oq6o?6pq 3o63boro6?

5. 66c"b;63Uoro33q,ob y36oL 3nr6oL636qo6 3;3?o6nl, ?gLcbgI
g-g;q'co6pq.o f,o63c,r?oboLoo, org tgodq'3So 3o[, ol"rger6ogg-qo6t-
6og36pq,o L.:ggd33q'o 3c.r3dgb5'ceL?

on 3oro3o6., L,:;oorb3bo, 6o0q"5bt'og,CUSSrbtr 6gLor3Sgcrq'r.laoDL

3er8nl,onL 3og6 SoJer3CbUqn go BoSco6o6oq'o 3ce66636o tcnoro 6pl.r.
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olrS8q)oLo. g5q,,: 33obbcn3p3b, 6e,'rO 033306" Lo3oorb3bol-, 63g33ot-, t3n-
6qgbo q,6ar q,o Lo5'q,ca, ?X3o$05b3q'n 8cLog,o, 6o9, o33qo g5'po 3o-
jorS'ocoo, c.,o6ro,:oro6 oq,3er66qrg bo.


