Guerra do Paraguai: Solano Lopes e Lynch

Solano Lopes esteve na França em Paris e lá arranjou uma amante
chamada Elisa Lynch que era da Irlanda e morreu na França. Teve 6
filhos com o ditador Paraguaio.
Aproveitou a estada na Europa e encomendou 6 navios de guerra
cheios de canhões no porto de Bristol na Inglaterra.
Quando voltou ao Paraguai sua família que era nobre não aceitou
a sua amante Lynch.
Solano Lopes invadiu o Brasil, Argentina e Uruguai e foi feita a
Tríplice Aliança para nos defendermos do Paraguai.
Solano Lopes vendeu por uma ninharia 1/3 das áreas do Paraguai
que pertenceram as missões antigas e que passaram para
propriedade da amante Lynch.
Solano Lopes esperava que as potencias marítimas maiores do
mundo que era a Inglaterra e Estados Unidos o apoiassem,
Os ingleses estavam muito receosos do Brasil que estava muito
forte e não deixavam eles explorar o rio Amazonas. Queriam dar uma
lição ao Brasil, mas quando souberam da Tríplice Aliança desistiram
do apoio a Solano Lopes e os 6 navios de guerra não foram
entregues e caso o fossem perderíamos a guerra.
A diplomacia brasileira é que teve a ideia da Tríplice Aliança, pois,
o Uruguai não tinha mais que 3.000 soldados com poucas armas e
sem comida. A Argentina tinha somente 15.000 soldados
Outro feito da diplomacia brasileira foi impedir que couraçados do
sul dos Estados Unidos a mando do Paraguai fossem bombardear
todas as cidades litorâneas brasileiras, tendo que ser retiradas as
tropas que estavam no Paraguai.
Elisa Lynch mandou para a França em navios franceses, italianos,
americanos e ingleses caixas e caixas de joias do governo paraguaio
ou roubada das igrejas e das pessoas ricas. Precisava de 6 a 7
homens para carregar cada caixa de joias e ouro de Lynch. Coitado
do Paraguai.

Tem um economista americano que escreveu porque um pais é
rico e outro é pobre. Citou Solano Lopes que dizia que morria com a
sua pátria, isto é, ele morria e sua pátria também morria. Foi uma
péssima decisão de Solano Lopes. Lembre-se que Hitler quando
estava no fim da guerra deu ordem para destruir todas as pontes,
edifícios públicos da Alemanha que a mesma começasse como povo
bárbaro. Graças a Deus a ordem não foi obedecida.
Solano Lopes chegou a fazer estrada de ferro, indústria siderúrgica
e fez 400 canhões e armas. Tinha indústrias de tecelagem bem
adiantadas e foi uma loucura continuar com a guerra.
Pelo que li sobre a guerra do Paraguai, Solano Lopes era um
homem muito inteligente, mas mandava generais sem competência
para a frente de batalhas.

Solano Lopes mandou matar a irmã, irmão e cunhado que o
aconselharam a fazer as pazes. Mandou prender a sua mãe mas
somente mandou dar chibatadas com a capa das espadas. Quem
falava mal de Solano Lopes ia para o campo de concentração e
assassinado.
Solano Lopes era maçom, assim como Caxias e quase todos os
generais. No final o deixaram escapar de proposito e depois o
mataram.
O Brasil mobilizou 120.000 homens sendo que 24.000 morreram.
Lynch voltou para a Europa com todo o ouro roubado e mais tarde
queria 1/3 do Paraguai mas não conseguiu.

Figura 1- Elisa Lynch era muito bonita

