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kkaarrvviivvtt††nn__rrbbss''mmnnuussßßeellaakk  eeccHHEEttmmaannddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxx≤≤ttffyyee®®kkaayy  ®®bbCCaa



rraa®®ss††EExxµµrrkk**ddUUccCCaa®®bbCCaarraa®®ss††TTUUeeTTAAeennAAkk~~¨g̈gsskklleellaakkEEddrr  ®®ttUUvvkkaarr  ––
--  eessrrIIPPaaBB
--  ssmmPPaaBB
--  PPaattrrPPaaBB
--  vvDDÛÛnnPPaaBB
--  ssuuPPmmggll
kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrrrMMeeddaaHHCCaattiiBBIIkkNN††aabb''́́ dd´́nnBBYYkkeess††cc  eeqqııaaHHeeTTAArrkkeeKKaalleeddAATTSSgg55ddUUcc

xxaaggeellIIeennHH  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrEEttggEEttee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyssnnii††vviiFFII  ee®®bbIIcc∫∫aabb''eeddIImm∫∫IIrrkkßßaall--
kk≈≈NN:xx¬¬ÁÁnnCCaaCCaattiieess~~hhaassnnii††PPaaBB  ..

ee®®kkaayyBBIIssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22VVnnbbJJççbb''eeTTAA  ®®bbCCaaCCaattiikk~~¨g̈gsskklleellaakk
VVnnrrYYmmKK~~aaeeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬ggCCaasskkllnnUUvvssiiTTiiÏḮ́ nnmmnnuussßß®®bbkkaarr2211  vvKKTTII33´́nneesscckkII††EEff¬¬
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