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William Mkzd«··stlrt1 
29.J.1n. 1N4:i——14. Sept. Mil. 

De Fresser-e Einer l«—.1: Etwa 
Lg er oet cno smledes i Feige LJN 

biet-— Lode, at Dei essenqu Væsen ikte 
bæret Eos-Lug Team nnr Prasfädrn 
ten Vor — des tende- Ist-g cidt Da 

btedt,a1 Unwet- Bergsee Macher j 
Den hele Foiteste innqu er faa a: n ! 

wemtrængt cf den sørkJäge Wirtser 
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som kendemakrtedeiz ved D wende R-: 
volverfkud i Busialo Lijiuiittetttuei Icni 
6. Sept. 19U1 oki fom nmede fi: LU- 
depunkt i det ftilleT naev irr-sie i 
Milburn Houfe Den H. Ee:8:.1««1 i 

Nu tilbører William Mcziinken E 
han«-« mers-an Uq Leim-: d .Hi5torie:1 o;; 
det et of De glorvckrdiqte Lisinix in ; 
den for de Formede Stanke the l 
stokie, j-.! William Mcsiinlenszs Hiito , 

rie Immer som nceppe noqu «.nk:n1fj 
de senete Petri-idem ers et Dir. iisz Fi» j 

! 
l 

» 

pitel i Vetdengbiftrrier 
Og inden vi verfor Morge n Den 

19. Sept. tager Uffth med hanz jok 
disie Levninger, er Der Tib- oci Zieh 
for en Jhutvmmelse a bang Lermed 
som Privatmand, fom Borger, imin 
atmen Politiket og fom det amerikan 

sie Folks Pkæsident. i 
O O A 

William McKinley blev for-: i Ni- 
les, Ohio, den 29. Januar 194:".. 

Der randt baade stotst cg irst Blod 
i hans Aarer, iblandet med tyste og 
engelste Drauben 

Pan Fadetens Side var Siægten 
af itst, paa Moder-eng af ftotsk Afstam 
ning. 

Tipoldefaderen pag sehr-me Side 
tvm som 12- Aarg Dreng heetil Lan 

tun-an vxckruxmkcx 

der og bricht i Pennsylvania. Den- 
nes Søn David, Der deltog i Uaf- 
hangighkedgtrigem ovssoq fra 1814 

fin Bopæl i Ohio osJ i renne Stat; 
forblev Eftekkornmeme. 1 

David McKinlenH Sen Jameå blevi 

Fader til William Mczkinlen den crle 
dre. ! 

Denne, der levede liqe til 1892, 
giftede sig i 22 Aar-H Alvkren medl 
Nancy Allison. Dereg fyvende Barn’ 
W I 

Willicm Mein-Atem 
Fahnen fah en Tid long i jævnt 

gove Omftandighieder; han snstede at 

give sine Born en god Opdragelfe, og 
Familien sityttede verfor fra Niles til 

Voland i Ohio. her laa der nemlig 
It list Akademi. 

Fahnen beholvt sit Arbejde i Niles 
—- hsn ledede et lille Jærnværk — og 
Watte verfot nsjes med at des-ge fm 
Familie fra Lstvag til Mandag Mor- 

« 

M faldt Feder-us Arbejde sam- 
;- M CI Dmstcndighed, der sit Jud- 
«M pag den unge Willimn Mc 
W MW. Han leite den 

ei Mist sis selv frem, ligesom 
« «J «» M M Mbehisuiug em, 
ASW Mk wide pg 

sum-In ok- Prxmwrxr Drinme 

runde oobjælpes —« en Lockbcoisninkx 
fgm sca noje blev den heftemmende 
Futter i hans osenkige Lin senkte ben. 

END-sey baade Ameritaner ca Eu- 
ropa-er, vil indrpmme, at han handle 
de effet denne sin Lvetbevisninsx og fis 
Lvtte til at give den amerikanfke Jn- 
dustri den- Borste Fremfmd. 

J Voland viste den unge Willimn 

: 

McKinley var Nordstoteknses Sog 
ihjettelig hengiven og dtevet of en fiel- 
1den Begejstring traut-te hon ind i 23. 
Ohio Jnfantekis Kompagni E. 

Suatt eftet at han var kommen i 
aktiv Tjeneste blev hon Sergeont, og 
eftek at have udvist den fmukkefte Op- 
fsrfel ved Animus-L book hon Midt 
under Kugleregnen lob frem og titsc- 
ge med Lastedtitke til de krempende og 
saotede, blev han fokfremmet til Sk- 
kundjeutmant 

Pao te ssilige Shgmatket vondt 
han fremd-des sine Gu!dfporer« blev 
forftemmet til Leutenoni og Kopiojm 
og i 1864 udnckvntes bon -— tun 21- 
aarig -— of Prcksident Lincoln til Ma- 
jok »voa Grund of modige og bette- 
mæssige Fcrijenester i Slozaene ved 
Opequan, Cedok Creet og Fifhckss 
Hill.« 

Zorn Stabsossicek tjente bon en 

Del of Tiden hoz Gienemlerne R. B. 
Ha1)e5, Croot Ebersdan og HoncocL 
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William Mcsiinlen funde vckn ble- 
ven ved Hækvcksnet og gjott Kam-irrt 

Men psaa Fadenan invstændige An- 
knodning ovgov han den miliiære LI- 
bebcme, blev afmpnstket i Sept. 1865, 
vendte tilbsge til Voland og begvndte 
at studere Juka. Her var tet hans 
Felt. Dei lvse Hoved og den mete end 
almindeligc Vieltalenbcdsgave pegede 
alletede nu iyn paa hanH Fremtidss 
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McKinken sig lom en dyglig Elen, rg 
alletede da tunde man gennem hatt-J 
Bidtag i Akademikus Fort-endlian- 
llub faa Anelse om den ftxmtidiqc 
Foltetale 

For at hielte til Forsgelse of Fa- 
miäiens smaa Jndtcegter kalte han 
Haaiid til forslelligt Arbede gjorde 
Tjenefje hoå Postmestekeu og gav Un- 

octnisning. 
Alletede da sluttede hon sig tillige 

til Methovisikirkem og han menje del 

Erligt med dem-e Tilslutning hele fii 
Liv igennem. 

17 Aar gammel tog han til Alle- 

ghany College i Pennsylvania, nien 

hatt maalte paa Grund of daokligi 
Heldted og Familien-z ilre Pengeotm 
ftomvigliedek opgive Studietnr. 

Ved en lille Stole i Netheden as 
Voland blev hast nu Lem, og severe 
blev han Postassitent i Voland. 

- s i 

Jmidlertid var Borgertrigen brudt 
nd- 

Den lsgaarige Mcsinley var en as 

H 
LIMpr « k. Hut-unm- 

de fstste der, stsnt han endnu par 
halvt en Dteng, meldte sig pack th- colns Oproab est-: -Jtivillige Sol- dates 

qerning som be underiryttes ildfulke 
Fotsvarer og den klare, maalbevidste 
Politik-;- Haandhcvder. 

Som en ung Mond paa 24 Aar 
bXev ban efter et 2 Links Studium ved 

det juriste College i Albany, N. Y» 
juridiss Kandidatx fattig var han« 
uden andre Hjælpemidket end Hoved, 
Hierte og Hat-nd, men frem vilde hon. 

Polanv var for lille en By; han hi- 
gede eftet en videre Viktsomhed og flog 
sig dersoc ned i Cantsn i Ohio — det, 
hvor bang sprgende Ente nu steil sidte 
ene- 

Han var heldig not til at vinde 
Seit i den fstfte Sag, der blev ham 

m IPMLY UOIL cmcs 0 

overgivet og for denne Seit sit han 
den miratulsse Betaling 825. 

Dog — hvad hat Betalingens 
Smaalighed at sige, han havde Dun- 
det sig et Nahm os dem Huslde fta da 
af stinne ftedse sie-rieth indtil det nu 

som et afomeftikas bewerer Rings-» 
vet til Diskursen-—- z 

s Esp- i g 
William McKinleys fttste SsridL 

"paa den politiste Bank betegnes med« 

otdning as det McKinleysie Betst-i- 
stritt at hidfske hans Redetlag. 

Men de kunde ille fange hom. Hanf 
vanvk i et Demokrat-Ilettals Distrikt, 
baade i 1878, i 1882 og i 1884. « 

Og da de eadelig sit Rom-» paa ham 
i fl890 ved at give ham et Disttitt med« 
e! Demokratflertal paa 2900, blev han« 
ten demokratiste Kandidat tun Tisch 
Stemmer styldig 

Qg —- sivft mcn itte mindsi dem 

p-- 
J 

hans Valg til Stark Cvuntys Ankla- 
geadookat. 

Han blkv uemlig valgt hertil as det 
tepublilanste Parti. Sau meget mer- 
seligen et denne Omftændighed fom 
beste County ellets havde betet blinkt 

s- 

Inn-neu m- tsmxsmikxt Any-unt 

demokratisi og tepublitansii Kandis 
dsaturer betragteoes tun fom --— Æresi 
titler. 

Personliq winkende og elfkvatdisg 
som Mchnlen vak, vandt han i Balg- 
kompen, og selv gamle Poiicikete ty:« 
stehe pag Hovebet ad hans Held. 

fcifz j —I 

hanc Rederlag bkev Rahditing M, at 
hon næste Aar den 3.Iiov.1891 blev 

valgt til Ohios Garten-r med et Flet- 
tsal pack 21,511, M Ttods for. at hans 
Modkondkdat var selbe den demokra- 
tiste Gut-ernst Janus E. Campbell. 

J 1893 bles-McKinley genvalgt 
med M ovetvæidende Fiel-M af 80,- 
000 Sammet is- og hon var un i sm 
egen Stnt naaet faa vidt og bsjt, at 
bang Vsalg « til Landets Præsitent 
maate hiises med Gliede af alle. 

Men imellem disse Aakgfal 1876 
til 1893 tiggek der en boade person- 
lkg, politisi og foltelig Udvikling, sum 
formt-h hvorledes William McKins 
1ey tunde blive hele bei republikanste 
Akatti5.felvsltevne Kanvidot til Pre- 
fidenivastdigbedem 

Dei er hans Arbejde som Konstefp 
mond. 

r. 
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Fsrfte Gang Kongregmand Mc 
Linken girrt-e sig bemæktet, vaki 
1878, ra han holdt en Tale imov Fer- 
nando Monds Toldlov. Des var 

hetegnende for Monden-I Fretntids: 
tarriere i Rongressem 

Zenere fgt han Sasde i den Mod- 

ninggfulde ,,.Komite for Maul og 
I.Icidlek.« 

HM rat nu inde paa sit Fett og 
havde Lejligbed til noje Studium af 
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Som Antlageadvotat havde han 
Lejlighed til at se megen mennesielig 
Elendighed, men hcng Vierte udvibes 
des deckst-. 

Neste Gang falbt kmn for 45 Stem- 
met og invtil 1876 levede han ret til- 

bagettutken. 
Men da blev ban ubnævnt til Re- 

publikanernes Kandidot til Kongkess 
sen. 

Ti! deå for statt Opposition fei- 
tede han« hvad Demokratekne aldkig 
hat kunnet glemme horn. 

Den vemotratiste lovgivcnde For- 
samling fokfpgte tz Gange ved Om- 

Untern-IS Toldvcksen on vorige lld 
landet onna-Ende Fothold. 

Sude-Linien modneg bei-for merk og 
mere til at blive Monden foe Besint 
telsegwlo og Ilrbejbetbefkmtelfh 

Onn dlev Inere on mete anerkenkt 
soxn Taler. Summen var klar cg 
tmnme nled Letde og Ynde ud i 
Runnnets oberste Kkoqr. 

Der var Humor og Liv i Tafen, 
Vid forfnmoedeg iste, men det flaa 
ente i bang Taler var den mefterlige 
Detaillering af Kendggeeninner, der 
tnnde bevife Hovevtankens Sandheds 

Lan var ikke Frasemager, men velJ 
Filosoi. lagde Don ikke megen Virgt( pan Anna mere pag De materielle og 
økonomiske Witwen var detfot altib1 
Monden mer« de flaaende Argus-tenter,1» 
gteben lige nd of Taltcktten s-— og des 
faktiske Omstændigbeder. 

Der er i hvert Fnld itte nogen ten 

Tilsældighed, at hans Ptcesidentaaq er bleven pkæget i en soebavsende Grad 
as skonomiss Opgang. 
Dei var det. Mcmnley alt som Kon- 

nte-Inland stilede icnod sont det, bang 
Land fokelsbig trængte mest til af alt, 
for at kunne ofgive feie, uafhængige 
hjem til de Tusindet on Millionen 
hvotmed Ists Jndbnggeramal soe- 
sgeveg. 

En og anden san synes, at McKiw 
key for meget lagbe Vergl paa Livets 
materielle Siderz men ingen tan nag- 
te, at han fsrie sin Sag og sit Syn 
igennem med den personlige Oder-be- 
visnings Kraft, Ubestikkelighev og 
Moalbevidffhed. 

Von vidfte, som saa mangen Stor- 
manv for hom, hande, hvad han vilde 
og hvorledes han vilde det. 

Og faaledeö blev hans hele politiste 
Baue merkte af Villie. 

Naar han fit fm Villie, maatte de 
politisie Mut-standest for-neigt gerne 
have Nestern 

Von var-en Mand. 
I I I 

Milliam McKinlensi Nara flsj str- 
ste Gang Vetden over, da hanc Navn 
bcev fyike tit den hemmen 1890 ped- 
W Besiyitelseisch. « 

Med- den besondre des-amerftansie 
Landbtugö Industrij Overmagt paa 
Arbeitsmarkt-»der 

Dei gis soksvtigt mærkeligi not til 
cned at McKinleys Navn bleo Lovmz 
Matte. 

Hatt selv hand- snsiet at blive Kon- 

gtesfens »Speaket« i HERR men Tho- 
mas B. Rceb blev vakat 

J Folge den onerkendte Reger valgte 
da »Speaker« Reed fm mckgtigstr 
Modk«1n!««.dqt til Formand paa »Ko- 
miteen for Lllskaal og U’kidler«. 

Der blas Mkmnley og uden 

Tvivl blev m, fkpm bang eqet Taste 

G 
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Linn-Es As A 1..w1-k;g. « 

lttldtttftedeg, Vijen aalmet tum III 
«llr(«esidentncerdik1k)sdett. 

Var lwn bleven Huiets Eises-Sen 
lnvde Loven aldeiig sinnst tmns Ihm-. 
Vg Stempel, og lun selv new-or naact 

hpjere end til ,,Zpealer.« 
Komiteens Resultat festeligner newv 

i »Wie-Finden Toldloven di les-UT 
Fotud for Vektnqelictt -.1f denne kæn 

meit niztjcrte Beitntteiseslov agar der 
en txt Ratte bitte Lampe, sont ric: ilte 
her er Etebet at mindc otn. 

Den hcle Werden fulztte its-»dring 
med on i Eurem ittllebt man hier 
tejiqt, da Loven ocdtoztecs on med e: 

Vlinbrirmgtsttntt ttf Jntnciz lit. Plain-: 
.totn lnttelth nd af Eenatet. 
« 

LUicstinlm lwlDt hin Tag, bit Linsen 
rette-ass, iin meit benannte Tale- 

thtd tpjttlp net nn, at Detnotmtets 
ne liefejtezse Beftnttelsesznmnden sam- 
mc Atti-, tut lmn nettstillede siq til Vole 

Hxncs «.«.·.:v:i var txu niden lenbt oq 
tnnttet til en bestem: udtctlt Politik 

Zottttibizt met) at lnn Da sont lsttti 
vernnr over Linn lex-er set ftn Etat, 
vintet lmt itedfe itisrre thtdstytelse i 
Pest tepulililntlfte Parti- 

Ztønt stongxeskenxs Tore lsleii litt- 
tstse for l).1m, cg Europa itte var ltelt 
utilfredg l)ertne’"), var diese Mitver- 
nor Anat bog tttr fom Kronen pat: 
Verlet. 

Han vanbt da ved fm poltttfte Ina- 
tiahed, sin vknttiste Saus og sitt klit- 
vcetdige Personlicthed de mange Ven- 
net, san at allekede 1892 forscqtess det 
at staffe ham Nomination sont Renn- 
blitanetnes PreiidentsKundidaL 

si- - s- 

J 1896 tom den-te Notnination Nat 
var Tiden der. Mcskinley var selb- 
streuen. 

McKinleys beesmte Valgtampagne 
for tunde Minitninnsfotholh itnod 
den trie Splvudmsntning, intod den 
industrielle Ulntle er vel lendt. Den-J 
Resultat itte mindre. 

William Mcsinley blev de Foeenedc 
Statets PrcestdenL 

II si· Q- 

Ncmr matt ital bevøntme Mthinlens 
Pkæfidentftvee uhitdet, tnn man umn- 

lig, hvad eng politifte Städt inv- 
tigt slulde verre oveete den Wende- 
getning, at Landet hat reist sig i en 

fotbavsende Bald-e, og det hvad enten 
man set hen til Landbtug, Jndttstti. IhandeL ja, selv Schrien 

t Der hat hvilet en foeundeelig Tenn- 
Iheb over hole det skonomifte Liv, og 
zdenne hat atter indvietkt til de atme- 
»ne folteapdraqende Midleks Geson. 

At benne Udvttltng san tillige er 
bleveu Jndufttithngeneä tTkustj 
Feemblomstkings Stund, tnn mange 
beklage. Men bottfet fea det moral- 
ste Sptkgsmaal ved JndttsteiRingei 
nes Dannelse og Kapitalmvnopolisex 
ringen, can fund Sans umulig und- 
gaa at bemerkte Samntenhasngen mel- 
letn Kapitalsamlingen og den steno- 
mifte Velfceetn 

Beviset for denne Sammenhæng hat 
det MeKinleysie Styte tndelig givet; det vil staa til en anden Tid og Slcgt at life vet hetmed fammenhængende 
Arbejdsspskgimaal t Retntng of so- eial og totnmunal Kapitalsamltng, san Samfundet og itte Enteltnicndene 
bltver Kapitaleietne. 

Men —- Retteetvtsseden tteever. at 
man tndrsmmek HekMeKlnleysie Styi 
te, at vet hat stpt senkten og der-net- 
anvtfl Maalet soeben-this mutig- Jnduflkivtekspsnehkd 

Man tunbe Me springe, at bee, indes-Wette Midas tm og anm- 
sendt, ils-be kunn- tte en vacltntus t Retning af ten ioelal Parteitag-. At Urhejdernezrent stenomtg hat 


