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CÂTEVA „BILETE DE VACCIN” DIN SEC. XIX – XX
QUELQUES „BILLETS DE VACCINATION”
DES XIXème – XXème SIÉCLES
George Trohani

Résumé
Peu de temps après la découverte du vaccin antivariolique par Ed. Jenner,
le 14 Mai 1796 et la loi de l’oblativité de la vaccination en France, introduite par
Napoléon, le vaccin et utilisé de même dans les pays roumains. En 1815 on
mentionne les premiers médecins de Bucarest qui doivent s’occuper de cela.
La preuve qu’une personne a été vaccinée consiste dans la présence d'un
„Billet de vaccin” émit pour elle. Ainsi, sont présentés 13 pareils billets. Le plus
ancien date de 1849 et le plus récent de 1921, provenant, en majeure partie, de
divers familles (Pilidi, Petcu, Eremie) de la ville de Brailla, apparentées entre elles
et parfois ayant des ancêtres aux alentours de la ville de Brasov (Kronstadt) de
Transilvanie – l’un des billets, de 1857, provenant de là-bas et étant écrit en
allemand.
Intéressant est aussi le fait que l'ors d'un voyage a l’étranger, pour
l’enseignement, le „Billet de Vaccin” devait être traduit, appart d’autres
documents.
Mots clefs: vaccin, „Billet de vaccination”.
Într-o broșură de 81 de pagini publicată de Primăria Municipiului
București, la editura Cultura Națională, în anul 1930 și intitulată Istoricul
Serviciului Sanitar al Municipiului București, la paginile 15-21 se menționează,
printre altele:
În 1783 un pitac domnesc al lui Nicolae Vodă Caragea oprește „băcăniile
de a mai vinde otrăvuri”.
În 1784 se creează postul de „arhiatros” al Bucureștilor, adică de medicșef. Primul ce va ocupa acest post a fost dr. Dimitrie Caracaș, urmat apoi de fiul
său, dr. Constantin Caracaș.
În 1785 se înființează postul de medic școlar.
În 1793 Alexandru Moruzzi ia măsuri contra prostituției și statul taxează
medicamentele vândute de farmaciști.
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În 1810 apar hingherii. În 1811 se înființează Spitalul „Iubirea de Oameni”
(Filantropia) și se iau măsuri de combatere a epidemiilor.
„În 1815 se iau măsuri pentru vaccinațiune și se numesc la București : cinci
Dohtori și doi Gerahi ai Poliției, plătiți din cutia milosteniei și anume: C. Darvari la
Sf. Dumitru, C. Caracaș la Curtea Veche și Silvestru C. Filitti la Sf. Ion Vechiu, I.
Pascal la Sf. Spiridon Nou”.
Printre îndatoririle personalului medical era și vaccinarea copiilor contra
variolei. Pe 12 aprilie 1815 vornicul obștirilor îl informează pe mitropolit: „copii
săracilor să se altuiască cu vacțină1”.
Iar peste 20 de ani, în 1835, conform Regulamentului Organic, se reglementează
modul de vaccinare.
Vaccinarea și termenul de vaccin au fost introduse în medicină de către
medicul englez Edward Jenner (1749-1823), cu ocazia descoperirii primului vaccin
împotriva variolei. El a observat că mulgătoarele de la ferme, care se îmbolnăveau
de vaccină (variola vacilor, care produce o formă ușoară de boală la om, limitată la
o erupție pustuloasă pe mâini), nu se mai îmbolnăveau ulterior de vărsatul negru
(variola umană). La 14 mai 1796 el operează prima vaccinare (totul, etimologic,
pornind de la cuvântul latinesc vacca).
Curând după aceea, Napoleon I legiferează în Franța obligativitatea
vaccinării împotriva variolei, ce producea numeroase decese.
În Țările Române se practicau însă diverse modalități de prevenire a
variolei. Procedeul era numit ultuire (var. altuire, oltuire): copiii nou-născuți erau
scăldați în lapte provenit de la vacile bolnave de variola vacilor, care aveau pe uger
pustule de variolă. În Banat se practica o metodă de variolizare descrisă de italianul
Francesco Griselini în lucrarea sa din anul 1780, „Încercare de istorie politică și
naturală a Banatului Timișoarei”2.
Cam asta era situația politico-sanitară până spre mijlocul secolului al XIX-lea.
În cele ce urmează dorim a prezenta câteva „Bilete de vaccin” ce probează
acțiunile profilactice anti-variolă ale autorităților din țara noastră în a doua
jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX, acțiuni ce se desfășurau în
consens cu celelalte țări europene.
1). Primul dintre ele, tipărit cu litere din alfabetul de tranziție, este un
„BILET DE VAKCINĂ”, având No. 371, emis de către doctorul K. Klain, în satul
Copaciu, plasa Câlniştea, judeţul Vlașca, în care se menționează că „sa'ahtuit la
1849 luna Septembrie în 26” Constantin Pilidis în vârstă de 2 ani (Fig. 1a).
A se vedea și I.C. Filitti, O pagină din istoria medicinei în Muntenia (1784-1828), în I.C.
Filitti, omul prin operă, București, 2004, p. 256-293.
2
A se vedea Dr. Victor Gomoiu – „Din istoria medicinii și învățământului medical românesc”,
1923, passim; Pompei Gh. Samarian – Medicina și Farmacia în trecutul românesc,
București, 1938, p. 297.
1
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După părerea noastră acest bilet de vaccin este unul dintre cele mai vechi
astfel de bilete păstrate până în prezent. Unul asemănător, No. 217, emis pentru un
copil Manoleanu, din Mahalaua Târgului, în vârstă de un an și 6 luni, datează din 8
mai 18533, fiind, prin urmare, mai recent (Fig. 1b).
În ceea ce-l privește pe Constantin Pilidi, s-a născut în 1848 și a decedat în
1899. A fost căsătorit cu Alexandrina I. Ioanid(is) (n. 1860 - d. ?), sora doctorului
Constantin I. Ioanid. Era primul fiu al lui Demetrios (Dumitru), născut în 1807 la
Constantinopol și stabilit în Ţara Românească, unde a luat în arendă moşii pe
drumul dintre Râmnicu Sărat și Brăila, la Boldu. A decedat în 1871. Dar mai
înainte, la 39 de ani, pe 22 septembrie 1846, se căsătorise în Biserica Sf. Ilie
Gorgani din Bucureşti cu Cleopatra, fiica paharnicului D. Amira, naş fiindu-le
baronul Sakelarie4.
Soții Alexandrina și Constantin Pilidi, prin fiica lor Marta-Elena, au fost
socrii renumitului inginer Constantin Orghidan (1874-1944), colecționar de
monede și antichități deosebit de valoroase, păstrate în colecțiile Academiei
Române și ale Muzeului Național de Istorie a României din București 5.
2). Un alt bilet provine din Transilvania, de la Brașov, fiind emis de
medicul Schenkwitky (?) în ziua de 16 aprilie 1857 pentru Johan Petcu. Este tipărit
în limba germană și completat tot în germană (Fig. 2a).
Îl redăm în original: Kuhpockenimpfungs=Zeugnis / Johann Petku von
Kronstadt gebürtig / 3/12 ???? alt; zu Kronstadt wohnhaft / ist vom Gefertigten im
J[ahre] 1857, den 9-ten April / mit Kuhpockenstoff geimpft worden, und hat die
echten Kuhpocken / überstanden. / Kronstadt, den 16-ten April 1857 /
Schenkowiky??? / Impfarzt
Și în traducere: Certificat de vaccinare [împotriva] variolei taurinelor /
Johann Petku din Kronstadt [Braşov], născut / 3/12 (???), în vârstă de în
Kronstadt cu domiciliul, / a fost vaccinat de subsemnatul în anul 1857, la 9 Aprilie,
/ cu vaccin [substanţă] antivariolic şi a rezistat [supravieţuit] la variola adevărată a
taurinelor. / Kronstadt la 16 Aprilie 1857 / Schenkwitky (?) / Vaccinator
Pe verso, în românește, scris de mână: ?????? / Bilet ??? Jean / biletu de
tăetu de vărsat / băetu Ioan I. Petku / la Brașov s(-)au tăetu (Fig. 2b).
3). Următorul „BILET DE VAKCINĂ” se aseamănă – prin grafie și grafică
– cu primul. A fost emis, cu No. 211, pe numele Frusina / porecla Petcu / în vârstă
de 1 an (?), sa'altuit la 1860 luna Martie 28 în Brăila / Dohtor Michelstain.
Vaccinata trebuie să fie o primă Eufrosina, născută, prin deducție, în 1859 și
Vezi în acest sens G. Potra, Din Bucureştii de altă dată, Bucureşti, 1981, p. 352-353.
A se vedea studiul nostru - Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu
colecționarul inginer Constantin C. Orghidan – Schițe genealogice -, în „Cercetări
Numismatice”, XVIII, 2012 (2016), p. 227 – 290, cu bibliografia.
5
Cța. Știrbu, N. Trohani, G. Trohani - Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944).
Studiu genealogic şi istoric, în „Muzeul Naţional”, XVI, 2004, p. 235-268.
3
4
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decedată curând. Descendenții Petcu au confundat-o, mai mult ca sigur, cu o
Eufrosina născută mai apoi (Fig. 3).
4). „ACTU de VACSINÂ” – formular tipărit, utilizând alfabetul latin, și
completat cu scris de mână (Fig. 4).
Denumirea țării și a instituțiilor este încă cea oficială: PRINCIPATELEUNITE / Administrația Generalâ a Serviciului Sanitar din / Țerra Românéscâ. /
ACTU de VACSINÂ / Dat de la Administrația sanitară Eleonora / sin Nițé Petcu
din (comuna = șters) orașul Braila / Districul Braila spre Dovadă că este vacsinat /
cu bun efectu în Vîrsta de Luni Șapte –
Prin subt insemnatul Medic în Anul 1863 la 24 zile / ale lunii lui Aprilie.
(ștampila imprimată a Administrației) Nr. 768/Medicul Dist.(rictului) DMichelstain.
Deși păstrat printre diferite acte ale descendenților Petcu, aceștia nu-și
amintesc de respectiva Eleonora. Probabil, prin urmare, este vorba de o fată
născută prin octombrie 1862, vaccinată la 7 luni, în aprilie 1863, și care a decedat
copil fiind.
5). Un nou formular de vaccin, cu un text și o grafică oarecum asemănătoare, tipărit la Brailla, Typ. „Unirea”, și completat cu scris de mână, îl
reprezintă cel datând din 1867, având No. 41 (Fig. 5) și următorul conținut:
Principatele-Unite / SERVICIUL MEDICAL / Allu Orașului Brailla /
ACTŬ DE VACCINĂ / Dat de subsemnatul lui George Nițé Petcu / în etate de 1
11/12 anŭ de națiune Romana religie ortodoxa / din Orașul Brăila spre dovadă că
este vaccinatŭ (revaccinatŭ = șters) cu / bun succesŭ, precum s'arată prin semnele
îndelebile ce pórtă pe / braçŭ.
Annul 1867 luna Ianuarie 28
Medicul Orașului DPanas
6). Un formular cu alt antet, dar cu textul asemănător, poartă No. 277:
ROMÂNIA / Serviciul Medical / Allŭ Orașului Brailla / ACTŬ DE VACCINĂ, /
Dat de subsemnatul lui Frosa Ioan Petcu / în etate de Noe Luni de nație Romana /
religie Ortodocsa / din Orașul Brăila spre dovadă că este / vaccinatŭ (revaccinatŭ =
șters) cu bun succesŭ, precum se arată prin / semnele îndelebile ce pórtă pe /
braçiŭ.
Annul 1870 luna Maiŭ 12
Medicul Orașului DPanas
Reiese clar că vaccinata este o altă Frosa (Eufrosina), rămasă de altfel în
amintirea descendenților (Fig. 6).
7). Un nou formular purtând N. 143: ROMANIA / SERVICIUL
MEDICAL / allŭ Orașului Brailla / ACTU DE VACCINA, / Dat de sub-semnatul
lui Trajan Nițe Petcu / în etate de Șase luni de nație Romana / religie Ortodocsa /
din Orașul Brăila spre dovadă că este / vaccinatŭ (revaccinatŭ = șters) cu bun
succesŭ, precum se arată prin se-/mnele îndelebile ce pórtă pe / braçiŭ.
Annul 1872 luna Aprilie 18
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Medicul Orașului DPanas (Fig. 7)
8). Un alt formular, cu No. 2057 : ROMÂNIA / SERVICIUL MEDICAL /
Al Urbei Braila / ACTŬ DE VACCINĂ, / Dat de sub-semnatul lui Aurelia Ioan
Petcu / în etate de 3 Luni de nație Romană religie Ortodocsa / din Urba Braila, spre
dovadă că este vaccinatŭ (revaccinatŭ = șters) / cu bun succesŭ, precum s'arată prin
semnele îndelebile ce / pórtă pe / braçŭ.
Annul 1875 luna Septemvrie 23
P. Medicul Urbei: Subhirurgu: M Craisel (Fig. 8)
Întrerupem pentru moment aici prezentarea Biletelor de Vaccin pentru a
face câteva interpretări. Astfel, primele trei Bilete sunt doar simple dovezi de
vaccinare, pe formulare tipărite și completate cu mâna. În Țara Românească
(Muntenia) se utilizează alfabetul de tranziție și un desen grafic: între doi copii
stând așezați pe jos, spate la spate, printr-un trepan rabatabil trec o seringă și un
șarpe. Pe primul exemplar seringa are vârful spre dreapta, iar pe celălalt (Biletul 3)
spre stânga.
Biletul 2, din Brașov, Imperiul Habsburgic, este tipărit în limba germană.
Pe Biletele 4 și 5, din 1863 și respectiv 1867, titulatura țării este Principatele
Unite, pentru ca mai apoi să fie România. Textul, cu foarte mici excepții nesemnificative, este același pe toate.
Biletele de Vaccin 2–8 sunt emise pentru membri ai familiei Petcu, familie
originară din părţile săcelene ale Braşovului. Primul Petcu cunoscut în memoria
familiei era un anume Tudor, care a avut peste nouă copii: Gheorghe (tatăl unui fiu
al cărui nume nu se mai ştie), Toma (mort în 1891), Maria (căsătorită cu Radu
SEITAN), Voica (căsătorită cu un Ion EREMIE), Ana (măritată cu Ion BĂTRÂNU),
Stanca (măritată cu Gheorghe TRANDABUR), Paraschiva (măritată cu Vasile
GOLOGAN), Ion şi Reveica (măritată cu Zaharia MAVRODIN). Parte dintre
aceștia se stabilesc în Brăila, unde vor locui și urmașii lor, iar mai apoi vor
administra moșii în părțile Dobrogei.
Ion (menționat și Ioan sau Niță) PETCU, fiul lui Tudor, a fost, la rândul
său, tatăl a numeroși copii, de la care s-au păstrat o parte din prezentele bilete de
vaccin. Primul dintre ei pare a fi acel Johan, vaccinat în 1857, la Brașov.
Următorii, conform familiei și actelor aflate la descendenții de astăzi, ar fi:
Frusina, Eleonora, Irina (măritată mai întâi cu un NEGULESCU, cu care a avut
un fiu Ionel – care era şchiop, bâlbâit, deştept şi foarte manierat – decedat prin
1935/36. Apoi s-a recăsătorit cu Grigore VARLAM, ce fusese şi el mai întâi însurat
cu o GHICA). Urmează George (însurat cu Elena EREMIE), Eufrosina (pentru ea,
după unele variante, sau pentru cumnata ei, Elena, născută Eremie, după alte
variante, George Cavadia a compus diferite romanţe – printre care Îţi mai aduci
aminte, Doamnă) care a rămas văduvă de tânără şi a avut o fată (?) Monica,
decedată de tânără, Traian, Aurica (măritată cu Panait PANAS), Toma, Octavian
şi Maria (căsătorită BUDEANU).
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Prin urmare, grație acestor Bilete de Vaccin, s-a putut reconstitui, în parte,
genealogia familiei Petcu din Săcelele Brașovului, stabilită în Brăila și cu
proprietăți funciare în Dobrogea.
Trecem în continuare la alte Bilete de Vaccin, ce au aparținut unei alte
familii, dar înrudită cu prima. Astfel, soția lui George Petcu (n. 1865 – +17 aug.
1931), cel cu Biletul de Vaccin 5, pe nume Elena (decedată pe 27 martie 1954),
prin tatăl ei era verișoară primară cu Ion G. EREMIE (9/21 august 1880 – 25 sept.
1956)6, care urmează:
9). Formular tipărit: Serviciul Sanitar al Județului Braila / ACT DE
VACCINĂ / Dat de sub-semnatul lui Ión G. Eremia / în etate de 7 ani de națiune
Român religie Ortodox / din comuna Bordei Verde, districtul Brăila spre dovadă că
/ este vaccinat (revaccinat = șters) cu bun succes, precum s'arată prin / semnele
indelebile ce pórtă pe braçiŭ.
Annul 1887 Luna Septembre 15
Medicul Plăși Vădeni Păltineanu / (ștampila Serviciului Sanitar) No 43.
Pe spate, scris de mână: Védută 25 Augustu 1889 / Director Chr.
Athanassiu
Reiese că cel vaccinat era în vârstă de 7 ani (Fig. 9).
În continuare, prezentăm alte trei Bilete de Vaccinare, dar din secolul XX:
10). ROMANIA / Serviciul Medical al Urbei Braila / BILET DE
VACCINARE / Județul Braila, Comuna Braila, No. 99 curent al registrului /
vaccinaților.
Sub-semnatul, medic al orașului, atest că copilul Nicolai / GG N Trohani
născut la 7 luna Martie anul / 1912 a fost vaccinat cu bun succes în ... luna .... / ....
anul 1913, după cum se constată prin semnele in-/delebile ce poartă la braț.
Medicul orașului (ștampila Serviciului Sanitar al Districtului Brăila, Secția
II) / vaccinator T. Dimitricaru / No. 99 / Anul 1913, Luna Martie
Scris cu creionul: Revaccinat / Nicolaie și Anastasia / (pe la Octombrie
1917 = șters) 2 Noembrie 921/ N. 162: (Fig. 10).
11). MINISTERUL DE INTERNE / ........ / BILET DE VACCINARE No.
162 / Prin care se constată că copil Nicu fi / lui Trohani din comuna Brăila / înscris
în registrul de / operație al comunei la No. 162, s'a vaccinat în ziua de / 1 Maiu și
că la revizia făcută azi 26 Iunie / am constatat că operația a fost făcută cu succes. /
Medicul Orașului Dr Băjenaru / 1921 Luna Noembrie ziua 2
Deasupra ștampila: DIRECȚIUNEA LICEULUI „N. BĂLCESCU” /
BRAILA (Fig. 11)
12. Un Bilet asemănător, devansându-l însă cronologic: MINISTERUL DE
INTERNE / ........ / BILET DE VACCINARE No. 156 / Prin care se constată că
6

Pentru genealogia familiei Eremie a se vedea studiul G. Trohani din „Cercetări Numismatice”,
XXIII-XXIV, 2017-2018, MNIR, p. 143-225.
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copil Liliana fi / lui I. Eremia din comuna .... / înscris în registrul de / operație al
comunei la No. 156, s'a vaccinat în ziua de / ..... și că la revizia făcută azi ..... / am
constatat că operația (a fost făcută cu succes = șters). / Medicul Orașului Dr
Răichițean / 1920 Luna Maiu ziua 10
Deasupra două ștampile : DIRECȚIUNEA LICEULUI „N. BĂLCESCU” /
BRAILA și LICEUL „N. BĂLCESCU” / BRĂILA / 1 oct. 17 (Fig. 12).
Ultimele trei Bilete sunt ale ... unor viitori soți, ea, Liliana, fiind fiica
vaccinatului din 1887 (Biletul 9) Ion G. Eremie(a).
13). În încheiere, dorim a reveni la familia primului vaccinat din această
prezentare, Constatin Pilidi. Acesta, împreună cu soția Alexandrina, în afara Martei
a avut și un fiu, prim născut, pe nume Ion Pilidi (21/24 nov. 1884 – 5 oct. 1950)7.
De la acesta se păstrează un "BILET DE VACCINARE" emis de SERVICIUL
SANITAR AL COMUNEI BUCURESCI / Secțiunea III. Textul, imprimat și
completat de mână, spune : Sub scrisul medic comunal la Secțiunea III adeveréză
printr'acésta / că Ionel Pilidi / din acéstă comună, Suburbia Boteanu / Strada Colțea
No. casei 58 în etate de 2 ani / este vaccinat cu bun succes, după cum se și arată
prin / semnele indelebile ce pórtă pe braț. / Medicul comunal / (ștampila imprimată
a Serviciului sanitar al Communei Bucuresci) (ss indescifrabil) / Anul 1886 / Luna
Noembrie (Fig. 13a).
Ca ștampile mai sunt aplicate : una rotundă MINISTERUL AFACERILOR
STRĂINE  OFICIUL INTERPRETARIATULUI , o a doua tot rotundă
ROMANIA DIRECTIUNEA LICEULUI „LAZAR” BUCURESCI din 25
august 1901 și una dreptunghiulară ?? MINISTERULUI AFACERILOR STREINE
/ PENTRU CONSTATAREA TRADUCEREI cu No. 2378, 4/17 Septembrie 1901
Interesant și demn de remarcat este faptul că acest „Bilet de vaccinare” a
trebuit să fie tradus în limba franceză, pe 4/17 septembrie 1901, împreună cu
Certificatul de naștere, când mama A(lexan)drina C. Pilidi a dat o declarație la
Prefectura Poliției Capitalei prin care specifică că este de acord ca fiul ei să
studieze în străinătate (Fig. 13b).
Prin urmare „Biletele de vaccinare” emise în România erau acte oficiale
cerute în străinătate ...

7

A se vedea nota 4.
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Fig. 1a – „Bilet de Vakcină” din 26 septembrie 1849, Constantin Pilidi, județul Vlașca
Fig. 1a – „Billet de Vaccin” du 26 septembre 1849, Constantin Pilidi, dép. de Vlasca

Fig. 1b – „Bilet de Vakcină” din 8 mai 1853 (apud G. Potra)
Fig. 1b – „Billet de Vaccin” du 8 mai 1853 (apud G. Potra)
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Fig. 2a – „Certificat de Vaccinare” din 16 aprilie 1857, Johan Petcu, Brașov, față
Fig. 2a – „Certificat de vaccination” du 16 avril 1857, Johan Petcu, Brasov, face

Fig. 2b – „Certificat de Vaccinare” din 16 aprilie 1857, spatele
Fig. 2b – „Certificat de vaccination” du 16 avril 1857, Johan Petcu, Brasov, dos
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Fig. 3 – „Bilet de Vakcină” din 28 martie 1860, Frusina Petcu, Brăila
Fig. 3 – „Billet de Vaccin” du 28 Mars 1860, Frusina Petcu, Brailla

Fig. 4 – „Actu de Vacsină” din 24 aprilie 1863, Eleonora Niță Petcu, Brăila
Fig. 4 – „Acte de Vaccin” du 24 avril 1863, Eleonora Niță Petcu, Braillaa
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Fig. 5 – „Actu de Vaccină” din 28 ianuarie 1867, George Niță Petcu, Brăila
Fig. 5 – „Acte de Vaccin” du 28 janvier 1867, George Niță Petcu, Brailla

Fig. 6 – „Actu de Vaccină” din 12 mai 1870, Frosa Ioan Petcu, Brăila
Fig. 6 – „Acte de Vaccin” du 12 mai 1870, Frosa Ioan Petcu, Brailla
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Fig. 7 – „Actu de Vaccină” din 18 aprilie 1872, Traian Niță Petcu, Brăila
Fig. 7 – „Acte de Vaccin” du 18 avril 1872, Traian Niță Petcu, Brailla

Fig. 8 – „Actu de Vaccină” din 23 septembrie 1875, Aurelia Ioan Petcu, Brăila
Fig. 8 – „Acte de Vaccin” du 23 septembre 1875, Aurelia Ioan Petcu, Brailla
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Fig. 9 – „Act de Vaccină” din 15 septembrie 1887, Ion Eremia, Bordei Verde, Brăila
Fig. 9 – „Acte de Vaccin” du 15 septembre 1887, Ion Eremia, Bordei Verde, Brailla

Fig. 10 – „Bilet de Vacinare” din martie 1913, Nicolae Trohani, Brăila
Fig. 10 – „Billet de Vaccination” du mars 1913, Nicolae Trohani, Brailla
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Fig. 11 – „Buletin de Vaccinare” revaccinare în 2 noiembrie 1921, Nicu Trohani, Brăila
Fig. 11 – „Bulletin de Vaccination” revaccination du 2 novembre 1921, Nicu Trohani, Brailla

Fig. 12 – „Buletin de Vaccinare” revizuit în 10 mai 1920, Liliana Eremia, Brăila
Fig. 12 – „Bulletin de Vaccination” révision du 10 mai 1920, Liliana Eremia, Brailla
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Fig. 13a – „Bilet de Vaccinare” din noiembrie 1886, Ion Pilidi, București
Fig. 13a – „Billet de Vaccination” de novembre 1886, Ion Pilidi, Bucarest

Fig. 13b – „Certificat de Vaccin” traducere din 1901 a originalului din 1886, Ion Pilidi, București
Fig. 13b – „Certificat de Vaccination” traduction de 1901 de l’original de 1886, Ion Pilidi, Bucarest
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