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»Dansleeren" 
er det eneste danfke Blad 

i Amerika, der udgaar 

»Bl· 
to Sange Its om Läge-I 
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mMAM Als-i PUB. »Es-ZU . BLAHY NEizkekxsmL 

P1«øUe-:)knnne iendes 
frit vaa Foriaugenbe. 
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Baum chr» Freing d. 27. Makts 1908. 17. Aarg. 
Syippy kcndt fkyldfti. 

Tct er Coroncr’s Jurys Dom. 

Tet var, sont man vil mindes, 
Den Z. Altar-IT PoliticlJef Shippy i 
Eliieaao stød og draebte Unze-ran 

.:’lin-rlnn«n, en rnstist Ylnertist Di- 
sIerieJI lud strafe- Paa, at Zlnppn 
lnwde draslst leerdnd), da denne 
teni ind i nun-J ABan ng odti««.mdte 
sein ’·;—"dld—:-1nand. Eljippy raste-J 
enden sur at tsade glort sin Pligt 
Men den drirdtesz Bester, Tlgxi 
Adel-knko 1nente, at Ehippn nfdri 
simrligt havde Inyrdet lJendesJ Bro- 
der. Nu er Inaen afgjurt for en 

«Eoroner«:- Jnry«, og den dar i 
Tit-Ida-q-5 afgivet sin Kendelsih sont 
fnldstwndin frikender Zhippy for 
Eknld i denne Zag. 

Her er i Northed Elsiddnszs Historie- 
som.han fortalte den for Jnrnem 

»Jeg stod i nIin »Parlor« Ined 
Frakken af Klokken 9 ont Sllkorgenen 
de min Tattetz der var gaaet til 
Toren for at se, hvem der ringede 
wa, koni og sagde til mig: ,,Papa, 
der er en Mand, som ønsker at se 
dia«. Jeq gik ud i Hallen oq Inødte 
dei en IV and, som stod med Hatten 
paa on iakte mig et Brev. Jeg tog 
imod Brevet og saa Manden i An- 
sjntet Jeg mødte det Inest himm- 
lnstne Udtryk, jea nok, en Einde i 
min Praksis som Politibetjent har 
set. Jeg lod Vrevet falde on grelv 
Monden om Haandledet Han stred 
imod Jeg raubte paa min Instru: 
»Matnma, se hvad der ex i dette 
Brev«. Monden arbejdede en sitv 
fat i en ,,bowie« Kniv (en Dolk), » 

som ban bar i et Bælte Jeg revi 
hans Arme nd og skød ham tilbage ( 
»N ej, Mannna«, raabte seg. »se omj 
ban bar et Zkydevaaben«. Hun koml 
en følte i bans Lommer, men hanl 
beanndte at sparte hende og «raabte: 
.Me th notliinacs : me aot notbinns« 

MU- Zbippn boldt fast Ved Linn 
men on fandt, at lmn bavde en Bi- 
sml. »Halt bar en«, raabte bnn. 

» 

Der fortaelles saavidere, at d-.1’ 
Zlnimn fan, at lianiJ Kone ikke 
knnde faa Pistolen fra bam, skød 
lsan Anerbnch ind under Trappen 
Ehippn tabte sit Tag, og Mrs. 
Zhipdn faldrL paa Kncverne under 
Lampen Zhippy sprianq tilbaqe, 
on Auerbuch stødte eftei haIn Ined 
Toll-ern saa den saarede ham under 
Armen, ug var han ikke sprunger 
tildaae, liavde ljan været en død 
Mand. qled denne Tid kom SlJips 
pns Zøn ned ad Trapperne og 
gred A lverlnich om Armen, som ban 
havde den odrejst for at støde Dol- 
ten i thinka anden Gang. De 
tasmpede om Vaabenet, on under 
denne smnip faldt der et Stud. DI- 
Eliippy kmn til det Punkt oin Zen- 
nen, tnnde han ikke holde Taarerne 

tildage Han sagde: »F det Øje- 
blik forglemte jeg, at jeg var Poli- 
tidetjent. Jeg saa min Søn gribe 
leerbnchsz oprejste Arm, der holdt 
Dolken, som han vilde støde i mig 
anden Gang Jeg saa Drengen 
tasmpe for at san Vaabenet fra ham. 
Jeg saa Kniven falde. Saa hørte 
jeg et Pistolsknd og børte Harry 
raube: »Napa, jeg er skndt«. 

Jndtil denne Minnt havde ieg 
været Politibetjent. Men dette 

sØjeblik hørte jeg op med at være 

Politiofficer. Jeg drog min Revol- 
tser og affyrede tre Sknd saa hur- 
tigt, som jeg nogen Sinde i mit Lu- 

«l·1ar gjort det. Og jea ramte min 
Mund hver Gang.« 

Der sortcelles mange Gange mere 

fra Forli-tret men det er nok at 

ssge, at det bele viser, at Shippu 
ikke ønskede at fkyde eller drcrbe men 

at saa M anden afvcebnet for sna at 
forbøie ham, hvorfors han var korn- 
nten benasbnet ind i bans FAUS, on 
at der sorekom ikke Spur af Bevis 
imod Shippys egen Fortcelling, saa 

det Var en t·lar Sag for snmen at 

dpnnne i. 

Harrn Ehipph er endnn nndec 

Liegeliehandling og hentedes i An- 
tonmliil sra Angaslana Hdspital for 
at aflasg gge sit Vidneshhrd der stein- 
nsede nie-d Nesten 

Jnrhen sag-De, at isalge de frem- 
»li. at-- Vidneislnzrd var Slnpphsz 
iZhdnina sorsnarlia, dg han sriken- 

dei- sor Elyld uiaesaa srikendte-: 
Falk-n del dar tdnnnet til A instance 
an hanc-e suret sidsle Etnd Pan Aner- 

linch, sur Skyld 

Guvcruør Johnson sont 
demokratisk Prirsidentcncue. 

Allerede i nagen Tid hat der Das- 

ret talt am Osnnernnr Juhnsan as 
Itssinneinta sont en opgaaende 
Etjerne paa det demokratiste Partiss 
HinnneL Men hidtil har det jo set 
id, soin W. J. Bryan as Nebraska 

var det eneste innlige Prassidentetnn-»I 
indensor den deniotratiste Beil-. Nn 
lieghnder det at se anderledesz nd. 
Minnehm-Deinekraterne vil stille 
dues M and, John A. sahns s,on sont 
siandidat ved Tendequnoentidnen. 
Lg TeInofraterne i nzsinge andre 

istater hegnnder at spørge: Skal 
ui give slip paa Vrhan ng santle ojs 
ein thnsonY Oa Johnson har nn 

scrklasret sia villia til at Inadtage 
Nonnnation Han har ingen For 
staaelse med Bronn, erklærer han, 
sum stnlde hindre ham i at lade sig 
stille som Pwesidentkandidat 

Chr-»F «)ssM». 
Kyststaterne er for Brljakpisg 
tralstaterne me tendtls liaesaa Men 
New York, Pennsylvania og Syd- 
staterne har det i deres Magt at 
stahl-e Brhan til Side ug opstille 
Johnson La der er haade Minne 
seta on hegae Tatetaerne, sum Zahn- 
son bar langt størke Zandsynlighed 
for at hinde, end Bryan har. J det 
hele taget er Zteinningen indenfor 
den deniotratiske Lejr liegnndt at 
slaa am til Gnnfl for Johnson 
frenifor «L’11)au.Vi skal søae a-« 

holde Liesetne nnderrettet mn denne 
Bitneaelses Osana 

»Den sortc Haand«s Hanni. 
,,;;talien J. P. Murgan 
Bunt« tvingess til at 

lu t k e. 

Fra New York heretteis, at en 

»sorte lLIaanszi zwniplot i Eies-dage- 
tvang Pasanale skati Cz Zank- Bank 
paa Elisaheth St. til at lutke sine 
Døre oq snsnendere Fortetning. En 
s,(lUi) Jndsfydere sainledeski udensor 

Forretninaen Magie aik saa vidt 
«i derei» Trnislelx at de prwsenterede 
Banden 

i Politiet erklcerede, at »the run« 

.Paa Wanken var sat i Sei-ne as »The 
Blatt Hand«, sordi Passanale ikati 
liande dræbt en Italiener, som for 
tre llger siden sordrede Menge og 
trnede med at dræhe Pati oa hansjs 
Familie, hvis han ikke sik dem. Pate· 
har as Dødsangest forladt Bisen. 

Banken ansaas for en af de soli- 
deste as sit Slags i Byen Den gik 
almindelig under N avnet »The Ita- 
lien J. P. Moraan Bank«. 

Sidste Mandag erklasrede en 

Ligsynsttry Pati for nsknldia i 
Drabet af Francesco Pellet1«o, den 
sorte Haands Agent, sont sor tre 

liaer siden forlanate Penge as ham. 
Siden den Tid bar Pati modtaget 
,.sorte Haand«s Breve, som truede 
hans og Familien-Es Liv, saa ban be- 
slnttede at rejse til Enden paa en 

Rekreationstnr. 
For fcm Ilaer siden eksploderedes 

der en Vombe under Ranken-I- 
Frontvindn, da Penae til et Beløb 
of 840,000 spredtes paa Fortovet 

Ranken ansess for snldtnd solnent 
p-; vil formodentlia blive aenaabnet, 
naar Urer lægger fig. 

Sætliudfkali til Kongresst 
Prasidcntcn vil tiavc noget udrethL 

Washington, 2.«) Martz — Ft 
kraftigt Zasrliuoftali sendtes af PrFe 
fädeuteu til Dogge Ziongresfens Htåse 
iDag. Otte vigtige Spørgsmaal 
lieustillesz til legiislatio Loervejekfe 
nden Lpliolo Priesidenten erklæs 
rer, at der end-im er Tid nok for 
Akanolinir for merockrende Eesfion 
enoer, oq yan lader klart forftaa, at 
okm austei- noaet pof itiot gjort, 
fer Zeissionen ajournerer 

Prcrfioenten retotmneuderer:« 
sit der give-J Jnterftate Commecm 

Commiszion IUiagt til at hedømme 
Obligationen fom Jeriilianeh der 
gar interante Forret1iing, herefter 
uofteder. 

:Iit der giuesz Zustitsminifteren 
Issiet til at udmeone i det mindfte eenj 
Receioer, naar en føderal Ret er-] 
tlasrer ,,i«eceioerfl)ip« for en «com- 
mon carrier«. 

Vlt intet foretagesjs for at legall- 
»fere en »Um-l list« eller ,,l1o1)cott«; 
oaa en klitaaocp der ftrider imod den 
olmindelige Lon. Der maa ikke 
laxaaedz Oiiidrinaer i Vejen for Ar- 
bejoere eller Olrbejdssgioere at danne 
Foreningeu 

At ingen midlertidig Oindringsi 
ordre maa ndftedes uden Notits. 
Ilt Petitioner for permanente »Ja-« 
junctiongs« fkal høreg ikke jener-e end 
en Uge før Ordrens Udftedelfe 

"· 

tilt Børnearbejde forbydes o -" 
« 

catwneiyo at en«·M 7 Medraies Hatde 
of Columbia 

At Arbejdsgiveres »liability law« 
visdtages i en Form, fom ftemmer 
med den nylig deklarerede Højefte- 
retsdom. 

Jst foderale Eniployerede, der 
tommer til Ekade elleri dræbes i 
diieaerinaens Tjenefte, fkal oasre be- 
rittiaede til Erstatiiiiig. 

Alt der oorettkszs Poftfmrebanker. 
Der er andre Henftilliugen men 

de nieonte er de oiatigfte 
Nu fkal det faa vife fia, oni denne 

Konnte-J oil tage fia sammen og faa 
noget udwttet, eller den oil gaa 
ooer i IGiftorien under det Nonn- 
den liidtil bar baut-eh .,do-notl)ing- 
conat·ei-5«· 

Motdattcntat. 

dioreanere fkyder paa en 

Limerikanfk Diplomat. 

Pan den amerikanka Konfulent 
D det toteanffe Etat-Stand i Sevill- 

W. Zteoenzi, lileo der af to Kore- 
anere i klskandaaszi kllkoraeis skudt tre 
Nanae Zteoensz trak fin Revolver 
og fkod een af hinreanerne Selu 
Neu lian trnffen af to Kngler, og 
lsaade lian og Koreaneren bleo ind- 
laat paa et Iwapital Som Forml- 
ledning til Attentatet tin-ones, ai 
loreanfke Studente-r var lileven op- 
rort over Steoens Sympati med det 
iapanske Styre i Korea. 

Durham White Ztevens døde 
ifølae Telegram til Sau Francisisco 
sent Onsdag Aften. Jndtil i Oas- 
dags Morges havde man det bedfte 
Hab om hanss Helbredelfe Men en 

Operation fandtes nødvendia, og 

faa fnatt Laeqerne fik riam under 
Operation, saa de, at een af Kna- 
llerne liavde efterladt langt værre 

iindvendiae Saat, end man fra føkfk 
af antag. 

Den fapanfke Generalkonsul C 

jKoike fom var til Siede, da Ste- 

jtsens beide-, faadet »Dette er ludij 
nlykkeliat Det er et stort Tab for 
Imme Korea oa for dette Lant « 

Doktoren. der bebandlede Steven—5, 
saade bl a. Jea bar aldria mødt 
M staerkere Natur« Stetienv var i 
det bele taqet en dtiatig, aflioldt og 

brav Mand. 

T 

Jordenss rundt. 
Sidstc Nyt og Allelmnndc. 

Te Forenede Etaterszi Posrdepar- 
tement liar i disse Tage næatet at 

beforan »La Qnislione Eociale«, et 

anartistifk Li«aan, join ndgaar i 
Paterson N J. Te er Illianor 
MiIVride i «)3iite1«.sotiiinii liar ajort 
’«Ti«aIsidiIiit diiooseoelt innnaIrkimn paa 

)na"onte Bladx on PraIsidenten tog 
itratszs AifaIre J Tirsdaat 1nodtoa: McBride et »L-«1«eo fia kliooseoelt oq 

iDIji uden en Hopi of et «tL41kI,o krimii 
identen liaode sendt Jnititsxsdeimrte- 

ymentet J dette ndtaler lian ol. a 

; »Min Opinærksomhed er ljenledet 
Tpaa denne Sag af Mayoren i Pater- 
son, N. J 

Den AoisartikeL som« er henoisr 
til, forfuarer Mord nied D1)na1nit. 
Ton forsoarer specielt Mord paa 
Miend tilhørende De Foretiede Sta- 
terLi Arme og Politiofiicerer, samt 
Brand af piioate BorasIreks Huse 

PraIdifen af Mord oa Jldgspack 
Zcettelse er sitkerlig liqesaa nmoralsk 
vTom Udbred slse af smndsia og nsæde- 
lgig Litteratni, og ljoi det ikke alle- 
rede er fordndt oed Loo lnirde det 
forbydes. 

"Jngen,Loo vil toinge General-— 
stmefteren til at lilioe T1:k«Idhjælper 

grer sig ved at følge LaegernesY 
kjorskrifter og dette i Forbindelse 
med, at han i den senere Tid har 
ooeranitrengt sig med Udarbejdelfen 
af en Bog til Folkeliesiiiiia, hat 
ajort liansi Tilstand faa aloorlia. 

Angaaende den hellige Junodesri 
Forslag oin at opliaIve bansi Eksom- 
ninnikation, liar Tolstoi ikke oillex 
liøre Tale om nogen Art Forsonina 
Pan Onstrnengs inriae Forliøn bar 
Tolstoi liestemt og afaiort foaret, at 

han ikke ønskede nogen Forbindelse 
med en Kirke, der saa gansfe havde 
foroansket Kristendonnnens Saa. 

I 

Japan liar lienstillet til Rina a: 

iforetaae iaadanne Zkridt, der Inaatte 
krceoesjs for at nndertrokke Kineserneski 
BoIJkiitiiing af japanste Vater-:- Lin- 
sætning i Rina; og i det liele saItte 
en Stopper for den antiiiapansfn 
Agitation, der bar sat sine Moerker 
overalt i Kinn siden »Tatsn-Marn« 
Kiendelsen 

«- 

:).li’1«s:.’11erander Paekard, Boston, 
Mass» oar for soo M aaneder siden 
liaa Besøa i Cliicago oa liade taaet 
sin Rat Ined for at fremstille den 
ved en Kattendftillina der. Kutten 
lob desocerre Dort fra liendez nien 

i Tirsiidaasss kom den aldeles unen- 
tet tilbage til Boston efter at have 
tilbagelaat en Distance af 1000 
Mil. 

« 

Japan og Kina oil nn ogsaa faa 
Vesøg af den amerikanske Flaade 
Men faa oil man heller ikke accep- 
tere flere Jndbydelfer. Fra New 
Zeeland skal en nieget smiarende 
Jnvitation Viere widerwqu nien 

den vil altsaa ikke komme i Betrogn- 
ning· 

Senator W. J. Bryan fra Flo- 
rida er død af Nervefeber. For knn 
75 Dage siden overtog ban Einbedet 
efter Mallory, som døde i Jnlefe- 
riesi. Vryan var den nnaste af Se- 
natorerne oa en dyatia oa afholdt 
Mand. Det er den T. Senator, der 
er død i det sidfte Aar. 

»- 

Jarlen of Dndlen, Williani »G. 
Ward, er ndnannt til Generalun- 
tsernør i Australien efter Lord; 

sdllortl)eote, anisJ Terniin fnart er 

’ndløbcn. 
II- 

Wnlter L. :Vli1rti11, en M anqemil- 
lionasr i Cl)ieago, l)nr foun)lig gif- 
let fig nied en Zygeplejerffe, der 
inwde pnikfet lnnn Under en liengere 
EngdonL 

llpton Einclnir ljnr ndgioet en 

nn Vog ,,Tl)e Llletumolii«; den 
siildrer Lioet i New Uoiksji nrifto- 
fratifke medfe Huan tidligere Boxf 
»Junnlen« onfte fsnn bekendt enornx 

Lp int,lnnni1nod » Tl,e M etropoli:« 
nxodtngegs Inenet folith. 

I 

Ten ennelfke Premierniinifterss 
uloorlige Tilftond hnr forouerret fig 
lsetndelixf 

»Mntfn :II’n«i«, en 800 Ton 
.xn)sidnniper er fnnket i J kerheden as 
.8«Zwkodute, Japan. Den kolliderede 
Ined en Uflli Ton Dalnper »Hideyo- 
slni Winkin Knptajnen Paa Kyft- 
dnnmere og ZU Passimerer dritt- 
liede. 

Es 

Im Peking 111eldeL-, nl man har 
foretnget Arreftutioner en gross 
pna c. 1()0 reforncivrige og meget 
revolutionwre Rinefere De flefte 
nf deni er oelnddannede Mcend, der 
lnir lføfiet Biszsdoni ved udenrigske 
Skalen 

o yernør Gould, Mass» er talz 

deIIg og godk Hand 
«·« » « —- 

Frederick Warten Freer, en Ma- 
ler nf Verdensry er afgaaet ved 
Tøden i Cl)ieago. Alder 59 Aar. 
Todscnirch .ijerteflag. 

J 

J London fknl der ekszsistere e«n 
jTe Gerrigesz FUan sont holder 
fme Moder i kllsørke for at fpnre 
Log-. 

En S Linr gnnnnel Treng, Carl 
Pein-fon, er død i Onialni efter nt 

have fpift ,,:2igger Baby« Sendu- 
Oiener lim- nfgioet den Erklcering, at 
lnin dode sont Folge nf Forgift- 
ninkf 

P 

»Rongeniordene i Lssfnbotst feil- 
ledesks forleden sont Pontoniinie i en 

lille Portngesifk Landslnx Renoloe- 
ren. fom sknlde benyttes i Ztykket, 
our intidlertid lndt, nden at ninn 

vidste det, oq sna bleo to nf de fpil- 
lmde den-ot« pnn Siedet. 

ki- 

Et Syndikat af Engliendere on« 
Anieriknnere hnr køot en Jernlmne 
og flsne Zalpetervierker i Chiles fo: 
en sank let Cum af 12 Mill. Toll. 

As 

Ved et Antoniobilløb i Heliopolis 
i Ægypten blev 7 Personen deri- 
blundt 3 Politibetjente, kørt over af 
Antornobilerne og drcebt. 

II- 

Et U’ædde1naal er indqnaet mel- 
lcsm 3 franfke Opfindele og en An- 
tomobilfabrikant. De førfte bar 
pcmtaget fig inden Aarets Udganq 
as lnmge en Flyvenmfkine for 2 Per- 
sonen der skal knnne flyve 1000 
Meter. 

,- 

En Koindedepntntion baode no- 

liq Andiens bos den nngarske Jn- 
denriqsminifter for at bede om Vola- 
ret. Ministeren fnndt ikke Tiden 
moden Minifterpreefidenten Um- 

ikke liiennne 

Prinsz Wilhelm nf Soerrin nis· 
den Z. Mnj bolde Brvllnp med 
Storflmftinde Marie Pavlovna. 
Prinsen beføqte, fonc det vil erin- 

dtes, Amerika sidste Sommer. 

Stor Brand i en 
N. Dak. By. 

Foretuingshnsc til ca. 100,()0» 
Virrdi ødclagt. 

llnder LU. d:i.1nelde—3 frn Car- 
Is i n g t u n, N. T» um den srørsre 
Brand, sotn Byen nugen Binde hnr 
liqu Jlden rasede i fern Eimer, 
før man fnnde bline Herre over 
den« Ti FUrretnintOlJnse pan Syd- 
siden dg fin- pna Nurdsidksn nf Ilicnin 
Etreet blen lnnt i T)inin. Tnvet an- 
slmps til JlMWIM nq LIlsssnrnncen 
Den-Der sjq tnn til un Trediedel nf 
denne Sinn. 

Hvorledesz Brunden var opstnuet, 
rscd Innn iffe til Zikkerbed, men den 
ndbrød fdrst i chgdelen nf Juni-k- 
Ponl Hall, on det siqu at en Was-J- 
linknfkelovn var eksplnderet der- 
inde. Te store Træl1ygntnqer, sum 
jun op intud Stint-J VygnhnL nur 
tørre sont Wins, nq i Lober nf to 
Timer var 10 anninner lnqt i 
Affe. Blandt disse var to Bnnkcr, 
tu Hotellmz en Klasdesz en »Gew- 
nxure«- on en Mtadel-Forretnineh 

Byens Vrnndvæsen den-L Befulk- 
ning, Kvinder som Mænd, kæmpede 
mod Jlden, men med liden Birk- 
ning. Murstensbygninger standsede 
Jldens Furt en Del, ellers vilde hele 
Byen sandsynligvfs have ftrøget 
med. Brændende Txæstumper førs 

Binden tvexs over Gaben og« 

Saloonkamp i Illinois-. 
Skandaløs Adfærd. 

klicandag Nat bleo der gjort For- 
sag paa at sprænge det afl)oldsoe11- 
lige »Noct Island Taily News- 
Presc« if Luftcn Incd Dynatnit. 
TIodL de iljcrrdigstc Anstrcngclser 
bar Politiet ikke kunnet finde Ger- 
1:inas:smccndene. En Mastixw, værd 
1(),0()U Toll» blev fuldflændig øde- 
jagt, da Bygningen munpdncresdes 
szasrtt 

Tet er et almindeligt udbrodt 
Noth at en Bande-, sont staar i 
SaloonpartietI Tjencfte, hat« arran- 

gerct Attentatet, fordi nævnte Blad 
mode taact afgjort Afstand fra Sa- 
looner da Zpilleh11s0. 

Antallet af franskc Soldater i 
Marofto or nn rapdrteret at være 

1:)’,W(). Hidindtil har Foranstalt- 
nänger kostet 20 Mill. Iman Se- 
ncre welch-, at der i den nærmeste 
Fremtid Vil blive sendt 1)derlich«e 
8,()()0 Mund Forstærkning til Ma- 
rokto. 

slt 

Den danskc Landbrugsministcn 
Ole Hause-n, bar fdrwret sin ved 
d)kiugsted beliggcnde Gaard til Ge-« 
vinst i Landbrugsloteriet 

O 

Prassident Fallieres vil i Maj ve- 
soacs England Han vil blive lede- 
aist af Ildisnrigsntinister skichon 

J Stierrias 2 Kammer or frem- 
sat ist Lovforslaq gae nde ud paa at 
fdrbyde Svcnskcrne at fpille i Ild- 
landetst Lotterieir 

Man Jalousi mod DamnarkP 
sk 

De tnfke Ristdagsrcsfcrcntch 
Etrikrs endte i Goal-, eftcr at Mas- 
daasisnmnd Grøbcr offentlia bavde 
Ajort llndfknldnitm for at bade kaldk 
Rofcrcntvrne »3vin«. 

O 

»Danskercn« udgaar to Gange 
naentlig oa kostet 8150 pr. Aar- 
gang — Prøve- Numre sendes frit 
paa Forlangende. « » » .·:x·.-:;-MMT-D 


