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Tribunalul
Tecuci

La sfârşitul lunii iulie 19 17, in zona Tecuci se găseau unităţile
Armatei I Române având misiunea de a constitui linia de apărare a
frontului de la Lieşti şi Clipiceşti şi de a forma împreună cu alte unităţi, un
front continuu.
În acele momente, la Tecuci, in clădirea fostului tribunal, azi
Orădiniţa 14, se instalase Comandamentul Armatei 1, iar în casa familiei
Cincu, astăzi Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" îşi avea reşedinţa
comandantul armatei, General Eremia Grigorescu.
Despre vizita la spitalul de răniţi din Tecuci, Regina Maria scria:
,,La 9,30 am pieou cu Sybil, Carol şi BaJlif la Tecuci, ca să vizitez nişte
spitale. M-am dus mai întâi la spitalul numit Cincu, unde se trimit cei cu
răni mai grave şi unde sunt doi doctori francezi foarte buni.[. ..] Am văzut
lucruri înfiomtoare care îmi frângeau inima, priueiişti de neindurcu care iţi
cutremurau. sufletul. Am adus puţină mdngâiere pretutindeni unde am
putui, dar îmi dau seama, cu toată durerea că puteam prea puţin.[. ..] După
aceea am fost la spitalul de triaj.[. ..] Pe cănd eram. acolo CUl început nemţii
să bombardeze gara, şi cănd plecară.m, văzurăm cum explodau şrupnelele
în apropierea noastră [. ..] M-am dus să îi fac o vizită generalului Grigorescu
[...] L-am găsit în mijlocul unui consiliu de război"
MARIA REGINA ROMÂNIEI, "Povestea vieţii mele", vol 3, Ed. RAO, 2013

Vila
Teodor Cincu
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ORAŞUL TECUCI
•

Conf. Univ. Dr. Ion

PE HARTA TEATRELOR DE OPERATII

GHELEŢCHI

- Universitatea de Stat

"B. P. Haşdeu" din Cabul
"Bătălia de laMărăşti, prima mare victorie aAnnateiRomâne
în primul RăzboiMondial";
•

Praf. Traian D. LAZĂR, Ploieşti

Regele Ferdinand pe frontul Anuale; 1 - Tecuci, 4-9/17-22 august
1917 ".,
• Conf. Univ. Dr. Arthur

TULUŞ

- Universitatea

"Dunărea

de Jos" din

Galaţi

,,1deologizarea Primului Război Mondial şi aMară Uniri din 1918";
• DecemareaPremiului ,,Ion T. Sion"
Pauză

Ploieşti -

Catrene polemice
• Muzeograf Dr. Magda TULUŞ - Muzeul de Istorie "Paul
• Constantin. Tudorache,

Păltănea"

Galaţi

"Un episod mai puţin CWIOSCut din Primul Război Mondial: Luptele de
la Cireşoaia şi Coşna";
• Dr. Constantin DOBRESCU, Ploieşti

.Jecuciul în decembrie 1916 - ianuarie 1917. Memorialistică".
• Expert Gr. 1. Lucian DRĂGHICI - Arhivele Militare Naţionale Române
"Un erou tecucean al Războiului de Întregire: general de divizie

adjutant Ion Istnue";
• Marius MIlROF -

Direcţia judeţeană

pentru

"Monumentul eroilor ceferişti din Tecuci".

Cultură Galaţi

