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Z TOLEDO I OKOLICY 

W Put-in-Bay kursują elektrycz
ne tramwaje. 

Monroe ulica, od Bancroft będzie 
wyłożona asfaltem. 

Ma być w Toledo wybudowany no
wy zakład dynamo-elektryczny. 

Znowu nowe miejsce letnich wy
cieczek: Marengo Park. 

Z bióra informacyjnego wydają co
dziennie pracę dla kilkunastu osób. 

"Novelty Glass" huta szklanna we 
Fostoria ma być niedługe w ruch 
wpuszczoną. 

Młodzie "Braun's Home Made Dry 
Hop yeast" zawsze świeże i lepsze 
niż inne. 

W miesiącu czerwcu spadło pono7 
cali" wody w okolicy i w mieście To
ledo. 

Z kościoła św. Stefana skradli ja
cyś''pobożni" ludzie $6 ze skarbon
ki. 

Tip-o-Tip, zabrał ze sobą małego 
chłopczyka murzyńskiego. Wykieru-
je go na porządnego.... łotra! 

Młodzie "Braun's Home Made Dry 
Hop yeast" nadają słodki smak do 
chleba. 

kryminalna prokuratoryi 
•zeciw Michałowi Brzecz-

2926 Lagrange ulica, róg Thompson. 
Zgłosić się natychmiast. Pisać pod 
adresem: Fr. Urbajtis,2926 Lagrange 
st., Toledo, Ohio. 

Sprawa 
państwa przeciw 
ce, Janowi Kinie i Bolesławowi Dał
kowskiemu, naznaczona została do 
ostatecznego rozstrzygnięcia na pią
tek, 8 Lipca. 

Na sprzedaż domek o czterech po. 
kojach, przy Elm ulicy, blisko pol
skiego kościoła na Lagrange ulicy-
Cena $650. Warunki $100 naprzód 
w gotówce—reszta po 10 doi. mie
sięcznie. I. H. Detwiler & Co., 224 
St. Clair st., obok poczty. 

Nikt jeszcze nie narzekał na pana 
James D. Bowers, gdy u niego dom 
zaasekurował. Bióro pana Bowers 
znajduje się p. n. 407 Adams ulica, 
pokój nr. 11. r. Bowers już, nie jest 
w spółce z CanifEem, tylko sam pro
wadzi interes. 

Unie robotnicze uchwaliły na po-
^joosiedzeniu delegatów urządzić pro 

syę w dniu pracy. 

iNa rogu Jefferson i Michigan ulic 
ma stanąć tego jeszcze lata piękny 
budynek. 

Consolidated i Toledo El. St. Ry. 
Co., zaprzysięgły sobie bratnią.... 
miłość. Na długo? 

Przedwczorajszy "Fourth of July" 
był najwspanialszym świętem jakie 
tylko Toledo widziało! 

Grabach, aktor z detroickiej trupy 
teatralnej, odebrał swoją córeczkę, o 
którą skarżył swoją ex-żonę. 

Na Cherry moście obwodowym u-
mieszczono nowe zapory bezpieczeń
stwa, gdy most otwartym. 

Tutejsza Central Labor Union 
przystępuje do ogólnego związku A-
merican Federation. 

Robotnicy w fabryce wozów [Wa
gon Works] powinni się silnie zor
ganizować. Polacy, dajcie przykład! 

Chleb wypiekany z młodziami 
"Braun's Home Made" jest dobry i 
nie wysycha. 

Chłopacy Miller, którzy wykrada-
li cygara ze składu balwierskiego,zo
stali odesłani do poprawnej szkoły. 

Pewna firma z East Saginaw, Mich., 
stara się tu o miejsce, dla swoich 
składów drzewa i desek. 

Tip-o-tip sprzedawał fotografie 
swoje—a przytem kradł wartościowe 
przedmioty. "Książę" jest teraz w 
Covington, Ky. 

Armia Zbawienia miała w dniu 4 
Lipca, wielkie publiczne zgro nadze-
nie Waryatom się zdawało, że są w 
siódmem niebie!.... 

Bardzo wiele firm zamyka swe za
kłady w każdą sobotę po południu— 
nie odcinając robotnikom zapłaty. 
Przykład godny naśladowania! 

W Hudson składach ubiorów onie-
mal nie powstał wielki pożar, przez 
zetknięcie się drutu elektrycznego z 
drzewem. 

Dom, stor groseryjny* i lot do 
sprzedania na bardzo wygodnych wa
runkach. Zgłosić się do Redakcyi A-
MEF.YKI. 

Kalendarz Amerykańsko-Polski, 
illustrowany, na rok 3893-ci, wyj
dzie w Listopadzie br., jako bezpłat
ny dodatek do gazety ^'Ameryki." 

Jest w Toledo grono "kadetów bi-
cyklistów," którzy pojadą do Chica
go na dzień otwarcia wystawy. Na 
bicyklach mają oni przyrządy do 
strzelb. 

Na Huron ulicy oberwał się drut 
elektryczny, służący do izolowania 
siły w motorach elektrycznych w 
tramwajach. Chmara psotnych chło
paków chciała w najlepsze się bawić 
tym drutem, i gdyby nie uwaga 
jednego z obywateli, paru mogłoby 
przypłacić życiem swą ciekawość. 

Na sprzedaż.— Dom o trzech po
kojach, nowy, za cenę $600, warun
ki spłaty $100 w gotówce i po $9.00 
miesięcznie. Dorn ten jest przv Ha
milton blisko Pułaski. Zgłosić się do 
I. H. Detwiler & Co., 224 St. Clair 
st. [tuż obok pzczty.] Bióro otwarte 
co wieczór. 

Toledo El. St. Ry. aresztowała 100 
robotników, którzy pracowali dla 
Consolidated. Ta ostatnia stawiła ka-
ucyę za wszystkich. Kompania 
Consolidated, zdejmowała szyny Ro-
bison'a swoje chcieli zakładać, na co 
sąd nie pozwolił. 

Nowa jatka otworzoną została 
przy rogu Lagrange i Thompson 
ulicy (za polskim nowym kościołem). 
Mięso zawsze świeże; mam na skła
dzie szynki, mięso na rosół, mięso 
wędzone, kiełbasy, słoninę i kiszki. 
Ceny niżkie—a towar najlepszy. Fr. 
Urbajtis. 2926 Lagrange ul. 

Na sprzedaż—domek o pięciu po
kojach, wraz ze studnią i innemi urzą
dzeniami, wszystko w porządku, na 
Dexter ulicy przy Lagrange, jeden 
blok, od polskiego kościoła. Cena 
$800; warunki: $50 naprzód w gotów
ce, resztę, stosownie do umowy. I. H. 
Detwiler & Co., 224 St.Clairst. [obok 
poczty]. 

Na sprzedaż. Nowy domek o 2-eh 
pokojach z lotą 30 x 120 stopach, 
przy Tecumseh ulicy blisko Pułaski 
Cena $585. Warunki: $50 naprzód 
reszta po $8.00 miesięcznie. I. H 
Detwiler & Co., 224 St. Clair ul 
[obok poczty]. 

FR. OBERSKI, 
-^Malarz i Dekorator 

Poleca swe usługi S/n 
nownej Publiczności. w ~ 

Tapetuje, maluje i dekoruje domy, 
• . . po cenach umiarkowanych . . . 
. .Obstałunki załatwia pospiesznie. . 

138 
BRONSON AVE. TOLEDO. 

JÓZEF MORES 
po leca 

# IKStBEB HEBLE % 
Kanapy, Komody, Stoły, Krzesła, etc. po cenach 
umiarkowanych. 

Meble kuchenne bardzo tanio!— 

1086 i 1088 BROADWAY, 
Cleveland, Ohio. 

© T O -J ! 
MAB2L 

Donoszę Szanownej Publiczności, 
iż otworzyłem Grosernię, Saloon i 
Skład Towarów Łokciowych pod n 
1253 Vance st. Grosernia moja za 
równo jak i Saloon zaopatrzona jest 
w najlepszy i najświeższy towar 
Sprzedaję także wszelkiego gatunku 
materye na suknie po cenach tań 
szych niż gdzieindziej. J. Krzewin 
ski, 1253 Vance 

-C Z V— 
#KATAR? 
Jeżeli go masz, to pa 

miętaj, iż 
BIAŁEtiO ISDJANIKi 

Leki na Katar 
wyleczą cię całkowicie 
albowiem tysiące ludzi 
już się wyleczyio, choć 
inne medycyny im nie 
inoglv pornódz-
Skuteczność gwarantują 

Fabrvkant 
J. H. ANDREWS, M. I).. TOLEDO, O. 
Jgf^Można dostać w każdej aptece. 

Cena 75 centów z a butelkę. 
{^"Pytajcie nią o "White Indian Catarrh Cure' 

KOLEJ ŻELAZNA. 

ING & LAKE ERI 
JEST 

-:Nową Prostą Linią:-
POMIĘDZY 

STECJBEWILLE, 
PITTSBURGH, 

WHEELING 
MARIETTA. 

Na sprzedaż—Nowy domek. Cena 
$625. Warunki $65 naprzód, reszta 
po 8 dolarów miesięcznie. Dom na 
Pułaski ul. blisko Tecumseh. I. H. 
Detwiler & Co., 224 St. Clair [tuż 
obok poczty]. 

Fr. Mamment skarży miasto, Con
solidated kompanię i Lake Shore ko
lej o $10,0C0 odszkodowania za 
śmierć "motorzysty" Mammenta,któ
ry zginął przy załamaniu się mostu 
na St. Clair ulicy. 

N&sprzedaż tanio, dom opięciu 
pokojach, przy Dexter ulicy, blisko 
Lagrange. Cena $785; warunki $50 
gotówką naprzód, reszvę po $8.00 
miesięcznie. I. H. Detwiler & Co., 
224 St. Clair st. [obok poczty.] 

Chciano w Auburndale wystawić 
dom na wypadek jakiej zarazy w 
Toledo, atoli komi+et policyjny nie 
zgodził się na tę miejscowość, ze 
względu bliskiego położenia. 

Dobry polski rzeźnik znajdzie za
trudnienie w jatce pana Urbajtis*, 

Robotnicy, organizujcie się! Nie 
dajcie się uwodzić, że polak me po
winien się łączyć z żadną inną naro
dowością. Przy warsztacie, gdzie jak 
niewolnik stoisz 10 godzin dziennie, 
nie ma narodowości: tam każdy 
Was jest robotnikiem; tam zarówno 
polak, jak niemiec lub irlandczyk 
niszczy swe siły, by nędzną dla ro
dziny przynieść zapłatę. Pracodawca 
nie wyzyskuje twojej narodowości 
ani religii, bo tveh wyzyskać nie 
można, ale wyzyskuję twoją pracę! 
Organizacya jest tamą przeciw wy 
zyskowi! 

"Biblijni ewangieliści" najmod 
niejsza sekta "cranks" prawią w jed 
nym z kościołów o kapitale i pracy 
o strajkach i bójkach, o mesmeryz 
mie, o djabłach, o trzech przyjściach 
Chrystusa, o zburzeniu ziemi i pono-
wnem jej stworzeniu, a wreszcie o 
niebie i o piekle. Ci,nowego kroju a-
postołowie wyobrażają sobie życie ta
kie tylko, które objawia się sporem 
spożywaniem potraw, przy akompa
niamencie niemniejszej ilości napo
jów. To co się nie rusza—nie żyje! 
Sekta ta ma w różnych stronach zwo
lenników. O ile nam wiadomo w Chi
cago należy do niej dwóch polaków, 
którzy włóczą się po domach i od-
czytują ustępy z biblii, tłómacząc je 
"na swoje kopyto." 

JAMES D. BO AVERS, 
At.KM ASSKKERACYI OD OGNIA, 

407 ADAMS ST. POKOJ 11. 
Polacy, z którymi miałem interes od lat kilkuna
stu, mogą zaświadczyć iż nigdy na żadne nie
przyjemności nie byli narażeni, co eię tak często 
u innych agentów zdarza. Interes załatwiam jak 
najszybciej. 

James Pillioct, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

cze w sądach amerykańskich i euro 
pejskich. Ofis: Anderson Block, róg 
ulic Madison i Summit. 

Joseph A. Beck, Architekt, 
Ma swe biuro w ".Adams Block," 

pokoju No. 8, przy narożniku ulic 
Adams i St. Clair. \Vyrabia plany na 
budowę gmachów, kościołów, do
mów, fabryk, itd. Ceny umiarkowa
ne. Proszę polaków o obstał unki. 

Codziennie kursuje kilka wygodnych 
pociągów pomiędzy 

MIASTEM TOLEDO I RZEKĄ OHIO 

Łącząc się z wygodnymi sypialnymi 
pociągami pomiędzy 

PITTSBUROH»IEM A CHICAGO. 

Pociągi kolei W. & L. E. łączą się na 
tychmiast z innymi liniami między 

TOLEDO I PITSBURGH'IEM 
PRZEZ 

Akron, Warren, 
Cuyahoga Falls, >iles. 
Kent, Girard, 
Ravenna, Youngrstown, 
Leavittsburg, New Castle 

i Allegheny. 
Jedyna linia przechodząca przez 

U P i ę k n y  Z o a r  
A. G. BLAlIt, 
Traffic Manager. 

TOLEDO. 

JAS. M. HALL, 
Gen. Pass. Ag«nt 

CHEIIO. 

H. A. WERDEHOFF & CO., 
—POLECA POLAKOM— 

ŻELAZTWO, PIECIE, BLACHĘ, 
FARBY, OLEJ, WARNYSZ ITP. 

Rury deszczowe, i dachówki b. tanio. 
Ko. 708 Junction ave., róę Vance, TOLEDO, O 

MAT 8EYFANG FUEll SEVFANO 

M. SEVFANG k CO. 
Sprzedają po cenach hurtownych, suchai-
ki, chleb, torty oraz ser szwajcarski, śle
dzie suszone, sardynki oraz ostrygi. 

17-19 Market Space, Toledo 

R. A. BARTLEY, 
GR0SERNIK - HURTGWNY, 

poleca 

polskim gToserrukom św ieże i dobre towa
ry groseryjne, po cenach umiarkowanych. 
Co tylko potrzebujecie w handlu w gro-
serni, u mnie możecie wszystko dostać. 

618-620 Summit ul-

DR. OHLIGER 
Leczy wszelkie choroby, a specyalnie raka, ka

tar, reumatyzm, skrofuły, chroniczne rany itp. 
Leczy także z  robactwa i  ta.  

Tasiemca czyli Solitra. 
Nic nie płacisz, jeżeli nie będziesz wvleczonv. 

Dr. Ohliger przyjmuje paeventów pn .174 17th St. 
V8.s. Pittsburg Pa., od 9do 12 (jodz, pi „ud t>o-
łud.; od 1 «oó po j-ołudnui, i od V do9 wieczorem. 

e 

NA STAŁE. 

Zapraszamy Wszystkich Polaków, aby raczyli odwiedzić nasz sklep i zo
baczyli nowy zapas mebli, jakie co dopiero sprowadziliśmy. Mamy d\ wa-

P.a,rawa°>'; P»ece; w og<Me wszystko co do mieszkania potrzeb-
i3i J xvieikł ?aPas wózków dla dzieci. Słowem: Jesteśmy w 

stanie umeblować wam mieszkanie skromnie a gustownie, lub jak najwyk-
t!w£.leJ V° v?jZy?tko dosta<i możecie za bagatele, bowiem za mnlA go-

«}. Przyjdzcie z rana. Skład nasz otwarty co dzień wieczorem. 

GOLDBERG & JACOBSON, 
N0. 434 ULICA SUMMIT. TOLEDO. 

Ameryka w Toledo, 
Wychodzi 

dwa razy na tydzień, mianowicie co Środę i So
botę. Kosztuje na rok $1.50, na pół roku 75 c., na 
4 miesiące 50 centów., na 2 miesiące 25 centów. 
Do Polski prenumerata wynosi tylko $2.00 na rok 

PRENUMERATA PŁATNA Z GÓRY. 

Adres mofrna zmienić kiedykolwiek kto chce, ale 
zawsze obok nowego należy podać stary. 

Prosimy o rozpowszechnianie naszego pisma. 

// 

I. B. REINHERZ. 
Stillman St„ - Boston, Mass. 

Baukier i agent pasażerski. 
Tysiące polaków, którzy posyłali przez mój 

kantor pieniądze do kraju i kupowali sz.vfkart.v, 
mogą poświadczyć, że zawsze się obchodzą rze
telnie z mymi klientami, a wszelkie interna za
łatwiam punktualnie. Jestem głównym agentem 
na wszystkie linie okrętowe, Każdy kto u mnie 
kupi kartą okrątową lab przez mój kantor posyła 
pieniądze, jest pewnym że do6tai co żąd&ł. Kan
tor moj egzystuje od r, 1880. 

1 0 0 0 —  
Męskich letnich surdutów, 
do prania, po 50 c. 

1000—— 
Kamizelek letnich po 25c. 

Bracia Weber, 
409411 MONROE ST. 

B R O W A R  P O D  L W E M .  
"WY KAHIA 

NAJLEPSZE PILZENSKIE I STARE 
LAGROWE PI WO. 

Przez powiększenie naszego zakła
du jesteśmy w stanie dostarczać pi
wo nailepsze, najstarsze i najpożyw-
nieis; e. Nasze piwo butelkowe t.z. 

•'LION riLSENEIt EXPORT" 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo 
butelkowe nr świecie, 

flgIPPiwo to sprzedaje w Cleve-
landzie i Newburgu 

THEO. HtteAN, Agent. 
IFbe Wilftdiseb'filu Mhaus e i> Sieving C-o ?'*• 

CINCINNATI. O. 

$18.00! 
Gwiazda przewodnia 

Mafrzyuy, Kt6re byy zwykle sprzedawane po 
$60, możecie od naw dostać za 

JJSf" ośmiiiiście dolarów, 
Każda muhzyna jest gwarantowaną przez fabry
kantów na 

reperowana będzie przez ten czas DA KMC). 
Nie pa<" iny agentom 5(lprocent, aniknlekiorom 
15pioceul, a przeto możemy Hprzeiliiwiić le ca
irn- maszyny, — co od agentów kosztują po $W»,-
za $18 00- Kto przyśle pieniądze, to wy
wiemy rmi manzyną natychmiast, a frdyby kto 
mie by konient z maszyny, to w 2 tygodniach 
pieniądze zwrócimy nazad. 

J. M. HAYES, 
608 Cherry ul. Toledo 

NIE ZAPOMNIJ NAPISAĆ 
- DO-

B I A Ł E G O  I N D J A N I N A ,  
(DOBREGO SAMARYTANINA, KRÓLA LEKARZY) 

P. 0. BOX 62, — TOLEDO, OHIO. 

Jeżeli cię inni doktorzy nie mogli wyleczyć, 
to "Iiiały Indjanin" cię wyleczy. 

Tysiące lndzi już wyleczył,^którzy długo cierpieli,, a inni doktorzy nie mogli im 
(Dobrego nic pomńdz. Ludzie ći wszędzie rozgłaszają imi*} "15:a(ijunnia' 

Samarytanina) i swym znajomym go polecają 

—RYMARSKA PRACOWNIA!— 
Wyrabia wszelkiego gatunku 

C3P" Uprząż na konie, siodła i t. 
także reperuje etare, po cenach umiarkowanych 

Peter Sattler, 
410 Monroe ul. Toledo, O. 

Naprzeciw Wheeler's Opera Home.. 

Doktór Polski, 
N. 6. BORI80WICJ5. 

Leczy wszelkie choroby 
MĘSKIE, NIEWIAST i DZIECI 

prędko i skutecznie. 
Tym co piszą do mnie z innych miast?, 

udzielam porady, jeżeli przyślą $1 na 
receptę i 2c. znaczek pocztowy na od
powiedź. 

Office: 

1344Nebraska av., Toledo, 0. 

ilileliaid Uvea* 
wyrabiają i sprzedają najtaniej 

MWW* I WSZELKIEGO RO-ArM MkMSMjiMlt i oz AJ u, JAKO TO. 
fc^ka, K/.afy, stoły, krzepa, i t.p. Przyjdźcie do 

u w i przekoii&jcip wie o cenach. 

So. 685 Sonth st. Clair st. TOLEDO.O. 

J. POOL. 
Zegarmistrz i Jubiler, 

robi i ieparnje zegarki kieszonko-we 
zegary ścienne, pierścionki, obrączki, 
Drunsoletki, kolczyki i inne rzeczy. 

1109 CHEKJtt TL., TOLEDO. 

P. A. MCCtAHAN, 
ADWOKAT, 

15-16 Gardner Pl , Rftg Superior) Madison 

SAM T. FiSK, 
WYSEŁA PIENIĄDZE DO ETROPY 

-I SPKZI:I>A.JK 

fKARTY OKRETOWEi 
811 Halitami st., Obok Vnczty. 

W.H. H.SMITH & Co., 
polecają 

SKŁAD DRZEWA BUDULCOWEGO, 

Iióg Water i CUerry ul. • , 

TOLEDO, OHIO. 

WESTERN MANUFACTURING CO , 
w vitouy 

i!i> okien, dr/.wi, rany, gonty, heblowane 
derki, i wszelkiego rodzaju drzewo Im 
duicowe. Ceny niskie. Telefonu Nr. 1H6. 

Rog ul. Water i Vine. 

A D W O K A C I .  

^ FARQUHARSON, 

POLECA SWE USŁUGI JAKO 
A D  W  O  K  A  r  S  Ą D O W  T ,  

Pokój No. 8 Oradolph Błock, 
Róg ulic Jeffcr- TAIA^A A ion i Summit A Ul WIO, V. 

JAMES 11. SOOTHAKD, 
ADWOKAT SĄDOWY, 

froom No. 2. Yeager Block, 
119 Madison st. TOLEDO,. 0Ł 

Egzystuje od roku 1879. 

PORADA DARMO. 
Powie każdemu na jaką chorobą cierpi, nie pytając cię o nic. Nie podejmnie eie^SSŚ 

leczyć chorób, ktoreby uznał z;i niemoźel.ne do wyleczenia. Praktvkuje nr/.ez 4U latiako lekarz » i* 
ko specjalista przez sW lat; we wszystkich krajach jest dobrze y.-niuy ' 3 lekarz, a ]<v 

LECZY WSZYSTKIE ZASTARZAŁE (CHRONICZNE) CHOROBY, 
Jako to: ćciśnienia epileptyczne, spazmy, paraliż, dychawicę, roumatvzni.niereir 

"'! « i o N v.v, iietiralgję. febrę, krosty, skropuły, katar, cierpienia żołądka, dropVje cfii 
ości kobiet i wszystkie choroby prywatno. Krwiotek wyleczy bez oueracii 

ularność svsteri ;i, 
noroby kiszek, sta liości kobiet i wszystkie choroby prywatno. Krwiotek wyleczy bez operacji 

SPECJALISTA JiA CHOROBY KOBIET! 
LECZY BEZ OKŁADÓW 1 SMAROWIDEŁ! 

Przyślij swe nazwisko / dokładnym adresem, podaj s vój wiek, i wióż w list troche svvvch wło-ó 
r<raz:icentową Hiarktj porziowa. to ort. - - •' 
Wiele ci^bidzie kosztować wyleczenie. Można ' /•fj dvs'aiue-z 'I'lD'iu iedż 11:1 jaką chorobą cierpit-z i 

i.-ac po j.ojski:, niecuiecku, lub aiigieisku. 

J. H. ANDREWS, M. D., 
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Li ll LII 
sprzedaje hurtownie i cząstkowo 

FASIE, 
Siano, Słomę, etc. 

—Najlepszą białą żytnią mąkę,— 
Najlepszą mąkę Brooks'a. 

Najlepsze gatunki mąki zimowej. Dla biorących 
w wielkiej ilości, ceny bardzo zniżone. Zapytaj

cie tie o moje ceny, banita kupicie u innych. 

Chas. Neuendorff, 
508 Summit st... Toledo, 0. 

PATENTS 
and Reissues obtained, Caveats filed, Trade 
Marks registered. Interferences auti Appeals 
prosecuted in the Patent Office and suits prose 
oufed und defended in the Courts. Fe«s Moderate. 

I was for several years Principal Examiner in 
the Patent Office, and since resigning to go into 
private business, have given exclusive inten
tion to patent matters. 

Correspondents may be assured that I wiTi 
give personal attention to the careful and 
prompt prosecution of applications and to all 
other patent business put in my hands. 

U pon receipt of model or sketch of invention 
I advise us to patentability free of charge. 

"Your learning and great experience will 
enable you to render the highest order of ser
vice to your clients."—fienj. Butterworth, ex-
Commissioner of Patents. 
" Y our good work and faithfulness have many 

times been spoken of to me."—M. V. Mont
gomery, ex-Commissioner of Patents. 
"I advise my friends and clients to corres

pond with him io patent matters."—Schuyler 
Duryee, ex-Chief Clerk of Patent Office. 
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