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Stwierdzonem zostało, iż nie jest zgodne z prawdą, jakoby inż
Schwartz miał przybyć do Chile na zaproszenie rządu. Obecnie nawet
jak zdołano ustalić, nie cieszy się on zaufaniem rządu chilijskiego
też władz wojskowych.
Przez pewien czas jednak rzkomo wykładał on w chilijskiej
Wyższej Szkole Wojennej chemję oraz pracowa w Państwowym Labora=

ani

torjum Biologicznem.
sprzedaż w Chile kilka patentów wątpliwej warbutelek, kalosze kieszonkowe i t.p. Nerazix on
kilku finansistów chilijskich, szczególnie przy

Inż. Schwartz
tości, jak korki do

jednak na straty
budowie fabryki mieszanki benzynowej. Fabryka ta przed ukończeniem
została sprzedana z licytacji; specjaliści chemicy twierdzą, że byza to zwyczajna afera. Ostatnio zdołał Schwartz przekonać b. poważnego bankiera chilijskiego, p. Saavedra, co do budowy fabryki sztucznych nawozów; istnieje możliwość, iż tranzakcja ta dojdzie do
skutku.
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Buenos Aires, jak oświadczył - na zaproszenie rządu argentyńskiego,
w charakterze doradcy przy budowie przemysłu wojennego. Długo jednak musiał czekać na uzyskanie wjazdowej wizy argentyńskiej.
Schwartz

rozgłasza,

Spraw Wewnętrznych.

iż

pracuje
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dla Polskiego

on wielkieznaczenie

Ministerstwa
autoreklamie;

prowadzitw Chile wystawny tryb życia i miś szeroką rękę eśli chodzi
o sprawy społeczne, co mu użatwiaęzyskanie na popularności. Na sąmym początku wprowadził go do kolonji polskiej w Chile - Wiktor
STANISZAWSKI, uzatwiajac pierwsze jego kroki.
W Poselstwie francuskiem w Chile inż. Schwartz nie cieszy się
%
dobrą opinją.
Obecnie ma on podobno trudności natury finansowej."
Podczas piętnastodniowego pobytu w BAires, w lipcu b.r., był
on dyskretnie przez Salvador obserwowany - parokrotnie kontaktował
się z nim Junosza. Schwartz mieszkał w Buenos Aires w Hotel Plaza,
na placu San Martin.
Schwartz głównie pertraktował tu z Y.P.F. (argentyński monopol naftowy) - w związku z budową rafinerji i t.p.
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