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ФРА ЊО ВА ВРИ ЧЕК, ВЛА СНИК ПР ВЕ АПО ТЕ КЕ У ЗА ЈЕ ЧА РУ
На де жда Пе до вић

Исто риј ски ар хив „Ти моч ка кра ји на“ За је чар

Кне же ви на Ср би ја, за вре ме вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа, има ла 
је вр ло ма ло шко ло ва них љу ди. По ред учи те ља, ко јих је би ло ма ло, ди-
пло ми ра них и струч них ле ка ра је та ко ђе би ло не до вољ но. У не до стат ку 
струч них ле ка ра на род су ле чи ли ле ка ри са мо у ци, ко ји су би ли по на род-
но сти Гр ци, Ср би и Тур ци.

У Ср би ји су 1829. го ди не би ла са мо че ти ри ле ка ра: Јо ван Сте јић код 
кне за Ми ло ша, Ку ни берт у Бе о гра ду, Ђор ђе Но ва ко вић у Ја го ди ни, Гли-
го ри је Ри ба ков у По жа рев цу, и је дан тур ски ле кар у Чач ку.

Пр ви ле кар ко ји је по осло бо ђе њу Ти моч ке кра ји не до шао у За је чар 
био је Гли го ри је Ри ба ков, ро дом из Ца ри гра да. Пр ви стал ни ле кар у цр но-
реч ком окру гу са се ди штем у За је ча ру био је Ди ми три је Ка па рис, ро ђен у 
Епи ру, по стој би ни чу ве них грч ких ле ка ра – ка ло ја тра.

Пр ви по да ци о по ку ша ју да се у За је ча ру осну је апо те ка да ти ра ју из 
1879. го ди не, што је до ста ка сно у од но су на не ка окру жна ме ста у Ср би ји, 
ко ја су мно го ра ни је осно ва ла апо те ке. Пре осни ва ња пр ве апо те ке у За је-
ча ру, Бе о град је имао че ти ри апо те ке, док су у оста лим окру жним ме сти-
ма отво ре не ра ни је. Ја го ди на је до би ла пр ву апо те ку 1852, Кра гу је вац 1853, 
Ша бац 1856, По жа ре вац 1857, Сме де ре во 1859, Кру ше вац 1869, Не го тин и 
Ва ље во 1870, Алек си нац 1871, Ло зни ца и Ча чак 1873. 

Је дан од раз ло га ка шње ња је што је За је чар по чео да се об ли ку је као 
град тек по сле осло бо ђе ња 1833. го ди не. Жи вот се у За је ча ру у го ди на ма 
не по сред но по сле осло бо ђе ња не што из ме нио, али се ни је мно го раз ли-
ко вао од жи во та пре осло бо ђе ња. Глав но за ни ма ње град ског ста нов ни-
штва би ла је зе мљо рад ња. У ово вре ме ста нов ни штво по чи ње да се ба ви 
ра зним за на ти ма и до ла зи до отва ра ња за нат ских рад њи, што је под ста-
кло раз вој тр го ви не. Пре ма јед ном пре гле ду ко ји је на чи нио Ти хо мир 
Ђор ђе вић, у сре зу за је чар ском би ло је 1836. го ди не 29 за на тли ја.1 Већ 
1849. го ди не број за на тли ја је по рас тао на 269.2

1 Ђорђевић Тихомир, Из Србије кнеза Милоша, Бгд., 1922. године, Архивска грађа за зана-
те и еснафе –табеларни преглед, стр. 128.

2 Вучо Никола, Распадање еснафа у Србији, Бгд.,1954. књ.I, стр.11.
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Та ман се За је чар по чео раз ви ја ти, ка да су до шла два но ва по тре-
са, срп ско-тур ски ра то ви 1876–1878. го ди не. За је чар је та да по ру шен и 
опљач кан и тре ба ло га је об но ви ти. Ни је мно го вре ме на про шло а град се 
по но во на шао у сре ди шту не ми ра, из би ла је За је чар ска бу на 1883. го ди не, 
а за тим се де сио и срп ско-бу гар ски рат 1885. го ди не. Све ово је ути ца ло да 
се у За је ча ру жи вот све де на одр жа ва ње го лог жи во та.

Иако те шко оште ћен и уна за ђен бур ним до га ђа ји ма и стра да њи ма, 
по сле ових ра то ва За је чар се опо ра вља. Гра де се пр ве фа бри ке и осни ва ју 
пр ви нов ча ни за во ди, а по ди же се и пр ва бол ни ца 1868. го ди не. Све је ви-
ше за на тли ја, тр го ва ца, чи нов ни ка, офи ци ра... Ова кав са став ста нов ни-
штва, у гра ду и окру гу, обе ћа вао је успе шан рад јав не апо те ке.

До осни ва ња пр ве апо те ке у За је ча ру апо те кар ске по сло ве је вр шио 
окру жни фи зи кус др Сте ван Ма чај. Ње го ва при руч на апо те ка, осни ва-
њем јав не апо те ке, пре ста ла је да функ ци о ни ше. 

Вој не бол ни це су има ле сво је при руч не апо те ке, ко ји ма су ру ко ва ли 
бол нич ки ле ка ри, јер ни је би ло апо те ка ра. Иона ко ма ло број ни, ле ка ри су 
би ли пре оп те ре ће ни ле че њем, па им је при пре ма ње и из да ва ње ле ко ва 
нај че шће пред ста вља ло ве ли ки про блем.

Уочи срп ско-бу гар ског ра та 1875–1876. го ди не, до не та је од лу ка о мо-
би ли за ци ји вој ног са ни те та и оба вља њу свих при пре ма за рат. Том при-
ли ком је на чел ник са ни те та, пу ков ник др Вла дан Ђор ђе вић са чи нио 
рат ни рас по ред. По овом рас по ре ду ода бра ни су нај и ску сни ји и нај спо-
соб ни ји фар ма це у ти и рас по ре ђе ни у са ни тет ске уста но ве и је ди ни це. 
Овом при ли ком је за дру гог апо те ка ра Пр ве пољ ске бол ни це Ти моч ке ди-
ви зи је име но ван маг. фарм. Фра њо Ва ври чек.

За ни мљи во је ис та ћи је дан ме сеч ни из ве штај окру жног фи зи ку са др 
Сте ва на Ма ча ја о здрав стве ним при ли ка ма у За је ча ру и око ли ни 8. апри-
ла 1877. го ди не, за вре ме срп ско-тур ског ра та, не ко ли ко го ди на пре отва-
ра ња пр ве апо те ке. 

У из ве шта ју сто ји да се све у на ро ду и вој сци чи ни да се одр жи до бро 
ста ње. Од ре ђе на су и ле кар ска ли ца ко ја су бри ну ла о чи сто ћи кла ни ца и 
да „мо тре на ме со ко је се за вој ску кла ло“. 

Пре од сту па ња из За је ча ра, Глав на бол ни ца где су ле жа ли ра ње ни ци, 
би ла је у при ват ној ку ћи про те Ми ло ја, у ко јој се нај ве ћа чи сто ћа одр жа-
ва ла и ред.

По од ла ску не при ја те ља из ва ро ши, ка же, у из ве шта ју, нај ве ћа бри га 
„по ли циј не вла сти“ би ла је да очи сте ку ће, шта ле, дво ри шта од ђу бре та. 
Све што је мо гло по па ље но је, а оно што ни је мо гло за тр па но је зе мљом 
да се не би бо ле сти од пр љав шти не и смра да по ја ви ле и оте ра ле у смрт и 
пре о ста ли на род.

Де таљ но је опи са но ко је је ата ре пре гле дао и у ка квом се ста њу на ла зе 
и ка ко се све чи ни да се тра го ви ра та укло не.3

3 Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, 1879, Ф-III ред 160.
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Овај ис црп ни из ве штај окру жног фи зи ку са др Сте ва на Ма ча ја по ка зу је 
да је за је чар ски округ био жа ри ште раз ли чи те па то ло ги је, а да у оно вре ме ни-
је имао ни јед ну апо те ку. Окру жни фи зи кус је вр шио опе ра ци је ин стру мен-
ти ма и ан ти сеп тич ким сред стви ма из руч не апо те ке. Све је ово ука зи ва ло на 
то да се 1879. го ди не већ раз ми шља ло о осни ва њу пр ве апо те ке у гра ду.

При ли ка да За је чар ко нач но до би је пр ву апо те ку ука за ла се ка да се 
по ја вио мр Фра њо Ва ври чек, по ре клом Чех.

Он се обра тио Ми ни стар ству уну тра шњих де ла и тра жио до зво лу за 
до би ја ње кон це си је за отва ра ње апо те ке у За је ча ру. Ово је пр ви до ку мент 
на осно ву ко га је до шло до отва ра ња пр ве апо те ке у За је ча ру и гла си:

„Го спо ди ну Ми ни стру Уну тра шњих Де ла!
Зна ју ћи да у За је ча ру не ма Апо те ке, а у про шлом ра ту ка да сам та мо би јо 

као во је ни Апо те кар, ра смо три јо сам ва рош и до шао сам до убе ђе ња, да та мо 
мо же апо те ка по сто ја ти, па јошт он да сам се ре ши јо, да оста нем у Ср би ји, 
као у мо јој но вој отач би ни.

Услед то га ја сам од ма при сту пи јо, да мо је фа ми ли јар не и ма те ри јал не 
од но ша је уре дим, ка ко би мо гао мо ју мол бу Г. Ми ни стру под не ти са сви ма 
сред стви ма под кре пље ну, ко ја за кон на ре ђу је.

Сто га мо лим Г. Ми ни стра, да ми по да ри пра во др жа ња Апо те ке, у ме сту 
За је ча ру.

Да имам све за ко ном про пи са не ква ли фи ка ци је, под но сим ов де у при ло зи
ма под I мо ју ди пло му а под II до 16. оста ли све до чан ства.

Го спо ди на Ми ни стра по ни зан
Ф. Ва ври чек, Дипл. Апо те кар“
У Бе о гра ду, 17. ју на 1879. го ди не4 

Ми ни стар ство уну тра шњих де ла је већ 18. ју на 1879. го ди не упу ти ло 
акт СН-224 цр но реч ком на чел ству ко јим тра жи да оно од го во ри: да ли се 
осе ћа по тре ба јав не апо те ке у За је ча ру, и да ли она мо же оп ста ти та мо, 
по што се при ја вио је дан ди пло ми ра ни апо те кар, ко ји мо ли за кон це си ју, 
да отво ри апо те ку у За је ча ру.5

У Оп штин ском су ду је одр жа на сед ни ца на ко јој је од лу че но да се 
отво ри апо те ка. До ку мен те у ве зи са од лу ком до но си мо у це ли ни:

„Ра ђе но 28. ју на 1879. г. у Су ду оп шти не за је чар ске 
Про чи та се акт На чел ства од 23. т. ме се ца Н127. отва ра ње апо те ке у 

овд. ва ро ши од бо ру ово оп штин ском, и по што је исти са слу шао, ви дио је да је 
за и ста по тре ба има ти апо те ку у овд. ва ро ши: са то га је од бор ово оп штин
ски у да на шњој сед ни ци сво јој

За кљу чио:
Да је по тре ба што пре отво ри ти апо те ку у овд. ва ро ши јер она мо же ов ди 

оп ста ти. А да би се то бо ље оства ри ти мо гло, да се при ја вив шем се Апо те ка ру 

4  Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, 1879, Ф-III ред 160.

5 Исто
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да на име по мо ћи од стра не об шти не 50 # ћес.6 и та су ма да му се у два квар та ла 
ис пла ти и то пр ви о Ми тро ву дне ове а дру ги о Ђур ђе ву дне иду ће 1880 го ди не.

Це ла пак су ма да се од жи те ља ове оп шти не при ре зом по ку пи с гла ве на 
гла ву.

Прет сед ник од бо ра А. То до ро вић
Од бор ни ци: К. Ни ко лић, Пе тар Јо ва но вић, На ум Нан че вић, С. Ми јо вић, 

Цан ко Ца ко вић, А. Го лу бо вић, Пе тар Ма рин ко вић, Ца ка Кр стић, Ват ко Ми
о вић, Ни ко ла П. Цо ло вић, М. Јо ва но вић.“7

Ову од лу ку оп штин ске вла сти и од бо ра од мах су по сла ли ми ни стру 
уну тра шњих де ла, ко ји је 7. ју ла 1879. го ди не дао кон це си ју г. Ва ври че ку 
да отво ри апо те ку, ако до ка же да рас по ла же ка пи та лом ко ји је за ко ном 
од ре ђен.8

СН 2526 7. Ју ла 1879. Бе о град
„Г. Фра њо Ва ври чек, ди пло ми ра ни Ма ги стар фар ма ци је, под нео је Ми ни

стру уну тра шњих де ла до ку мен та о свр ше ним на у ка ма апо те кар ским и до
ка зе о прак тич ној сво јој спо соб но сти у тој стру ци и обе ћа ва, да ће по ка за ти 
ну жни ка пи тал за отва ра ње и уре ђе ње апо те ке и ис пу ни ти све усло ве, ко ји су 
За ко ном про пи са не, – па је мо лио, да му се до зво ли отво ри ти и др жа ти апо те
ку у ва ро ши За је ча ру.

Уве рив ши се, да г. Фра њо Ва ври чек има спо соб но сти пре ма 6. За ко на о 
апо те ка ма и апо те ка ри ма од 26 Ма ја 1865. год., Ме ђу тим је и на чел ство цр
но реч ко од го во ри ло да је по тре ба да се апо те ка отво ри у За је ча ру, на ко ју цјељ 
још је и оп шти на за је чар ска про то ко лар но из ја ви ла же љу и свој до бро вољ ни 
при ста нак, да ће по ме ну том г. Ва ври че ку у по моћ да ти 50 # ц. и то 25 # о 
ми тро ву дне а 25 # о Ђур ђе ву дне; то је Ми ни стар уну тра шњих де ла пи смом 
сво јим од 3 Ју ла тек. год Лн129

Ре шио:
Да се г. Фра њи Ва ври че ку до зво ли отво ри ти апо те ку у ва ро ши За је ча ру 

на ме сту, ко је окр. по ли циј ска власт од ре ди у сми слу 7. За ко на за апо те ке и 
апо те ка ре.

По што г. Ва ври чек апо те ку спре ми и уре ди, он је не сме отво ри ти, ни ти 
ле ко ве из ње про да ва ти, до кле ко ми си ја, ко ју ће Ми ни стар уну тра шњих де ла 
од ре ди ти, апо те ку не пре гле да и за ис прав ну не про гла си. За то ће г. Ва ври
чек, кад апо те ку уре ди, пре ма За ко ну апо те кар ском из ве сти ти о то ме на
чел ство окру га цр но реч ког ра ди да љег по ступ ка.

За по стро је ње апо те ке оста вља му се рок од да нас за јед ну го ди ну да на, 
за ко је вре ме мо ра и до ка зе На чел ству цр но реч ком под не ти, да рас по ла же са 
сво том од 500 # ц., ко ја је ну жна за отва ра ње апо те ке. Ако он до тог вре ме на 
не отво ри апо те ку, гу би пра во и до зво лу на отва ра ње апо те ке.

6 # ознака за дукат, значи: дуката цесарских (прим. уредника)

7 Исто.

8 Исто.
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О ово ме из ве шћу је се г. Ва ври чек ра ди зна ња и упра вља ња ње го вог.
Ми ни стар Др Вла дан“ 9 

* * *

Из са чу ва не ар хив ске гра ђе у фон ду Ми ни стар ства уну тра шњих де-
ла, Са ни тет ско оде ље ње, ви ди се да је Фра њо Ва ври чек до био кон це си ју 
за отва ра ње апо те ке и го ди ну да на вре ме на да апо те ку осну је и снаб де 
свим про пи са ним и по треб ним усло ви ма за до би ја ње до зво ле за отва ра-
ње апо те ке.

По За ко ну за апо те ке и апо те ка ре, од 26. ма ја 1865. го ди не кон це си о-
нар је ду жан да за отва ра ње апо те ке по ка же др жа ви су му го то вог нов ца 
у вред но сти од 500 ду ка та ће сар ских или 3.000 фо рин ти, ко ја је би ла по-
треб на да се апо те ка по ста ви, уре ди и снаб де свим про пи са ним ле ко ви-
ма. 

У одо бре њу за отва ра ње апо те ке, Фра њи Ва ври че ку је од ре ђе но да 
мо ра да са че ка струч ни пре глед ко ми си је, ко ја тре ба да утвр ди да ли ова 
апо те ка од го ва ра зах те ви ма апо те кар ске стру ке. 

Мр Фра њо Ва ври чек је ус пео за вр ло крат ко вре ме, у ро ку од не ко ли ко 
ме се ци, да по ста ви апо те ку, да је уре ди, снаб де ле ко ви ма и да већ у ја ну-
а ру 1880. го ди не бу де спре ман да от поч не да ра ди. За то је о то ме из ве стио 
На чел ство у За је ча ру. 

На чел ство цр но реч ко, 18. де цем бра 1879. го ди не, Н-235, оба ве шта ва 
Ми ни стар ство уну тра шњих де ла да је мр Ва ври чек опре мио апо те ку по 
свим про пи си ма и да је мо же отво ри ти од 1. ја ну а ра 1880. го ди не.10

На ово оба ве ште ње На чел ства цр но реч ког ми ни стар је упу тио оштар 
про тест, у ко ме се ка же да се мо ра ју по што ва ти усло ви и огра ни че ња, од-
но сно да је На чел ство мо гло са мо да оба ве сти Ми ни стар ство да је апо те ка 
опре мље на и уре ђе на и да упу ти зах тев да се од ре ди ко ми си ја за пре глед 
апо те ке. Ни ка ко не мо же На чел ство да оба ви по сао ко ји је у над ле жно сти 
Ми ни стар ства.11

На чел ник окру га је од го во рио од мах на ову оштру при мед бу ми ни-
стра, из ви ња ва ју ћи се због не на мер но учи ње не гре шке, и та ко ђе за мо-
лио да Ми ни стар ство од ре ди ко ми си ју и по ша ље је да пре гле да апо те ку 
Фра ње Ва ври че ка. Исто вре ме но је оба ве сти ло да је На чел ство пред ло жи-
ло чла но ве ко ми си је др жав ног хе ми ча ра др Фер ди нан да Шам са, а то су 
окру жни фи зи кус др Ма чај и се кре тар На чел ства окру га цр но реч ког.12

Са да се ле кар Окру жне бол ни це у За је ча ру, др Ма чај на шао у не по-
вољ ном по ло жа ју за то што је пре стао да на ба вља ле ко ве за бол ни цу, ми-

9 Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, 1879, Ф-III ред 160

10 Исто.

11 Исто.

12 Исто.
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сле ћи да ће апо те ка би ти отво ре на. Са знав ши да апо те ка још не мо же да 
ра ди, за мо лио је да на чел ник окру га цр но реч ког из ве сти о ово ме Ми-
ни стар ство уну тра шњих де ла и по тра жи од њих до зво лу да се ле ко ви за 
бол ни цу на ба вља ју из Ва ври че ко ве апо те ке, иако још ни је отво ре на.

Ми ни стар ство је 15. ја ну а ра 1880. го ди не по сла ло од го вор „да апо те
кар г. Ва ври чек мо же из да ва ти ле ко ве за окру жну бол ни цу и у пре ко ну жним 
слу ча је ви ма и са мој пу бли ци нај ну жни је ле ко ве, док не до ђе др жав ни хе ми чар, 
да му ко ми си о но пре гле да апо те ку.“ 13

Ме ђу тим од ре ђе на ко ми си ја ни је до шла да из вр ши пре глед до ав гу-
ста 1880. го ди не.

Пр ви пут је уста но вље но ме сто др жав ног хе ми ча ра 1859. го ди не при 
са ни тет ском оде ље њу Ми ни стар ства уну тра шњих де ла. Пу них је да на-
ест го ди на мр Па вле Илић је вр шио ре ви зи је апо те ка уз при су ство чла-
но ва ко ми си је.

По сле ње го ве смр ти до шао је стал ни хе ми чар др мр Фер до Шамс 1873. 
го ди не. Сту па њем на ду жност др мр Фер ди нан да Шам са, пре глед апо те-
ка до био је дру ги и стро жи зна чај. Он је при ли ком ре ви зи је но вих и већ 
по сто је ћих апо те ка оба ве зно про во дио по пет да на у ажур ном ра ду и том 
при ли ком ана ли зи рао сва ки пре па рат ко ји се у апо те ци на шао: у офи-
ци ни, у по дру му и на та ва ну, и у из ве штај уно сио и нај ма ње при мед бе. 
Увек је од ре ђи вао рок у ко ме су апо те ка ри би ли оба ве зни да не до стат ке 
от кло не. Ту ни је би ло ни ка квих ком про ми са за све вре ме од око 20 го ди-
на Шам со вог вр ше ња ре ви зи је апо те ка у Ср би ји. Мно ги ње го ви са чу ва ни 
из ве шта ји у це ли ни из но се по 30 ру ком пи са них сту ба ца, где је цео пре-
глед до де та ља опи сан. И ње го ви след бе ни ци су на ста ви ли са стро го шћу 
ко ју је био за вео Шамс.

Ко нач но је кра јем ав гу ста др мр Фер ди нанд Шамс до шао у За је чар и 
са чи њен је за пи сник о пре гле ду апо те ке:

Ра ђе но 18го, 19го, 20го и 21го Ав гу ста 1880 год. у Апо те ци Го спо ди на 
Фра ње Ва ври че ка у За је ча ру. 

По на ло гу Го спо ди на Ми ни стра уну тра шњих де ла од 2га Ја ну а ра 1880. 
год. ЛН1, да ви зи ти рам но ву Апо те ку г. Фра ње Ва ври че ка у За је ча ру, – ја сам 
сход но на ло гу и по да тим ми На ста вље ни ма, са при до да тим ми од стра
не вла сти чла но ви ма ко ми си је г. др Сте ва ном Ма ча јом, окру жним ле ка ром, 
и Са вом Пе тро ви ћем По моћ ни ком На чел ства окру га Цр но реч ког, оти шао у 
Апо те ку г. Ва ври че ка и од по чео ви зи та ци ју 18га ав гу ста 1880 год.

Кад сам са по ме ну тим чла но ви ма Ко ми си је до шао у ту Апо те ку, на шли 
смо сле де ће:

Зда ни је у ком се на ла зи Апо те ка, соб стве ност је Го спо ди на Са ве По по ви
ћа На чел ни ка из Не го ти на, и са зи да но је од твр дог ма те ри ја ла. 

Зда ни је ово на ла зи се на пи ја ци у За је ча ру, и ме сто, згод но је ка ко за пу бли
ку, та ко и за Апо те ка ра.

13 Ар хив Ср би је, МУД, Са ни тет ско оде ље ње, 1879, Ф-III ред 160.
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По што се је ко ми си ја уве ри ла, да је г. Фра њо Ва ври чек за и ста ди пло ми ра
ни Апо те кар, и да је до био пра во за др жа ње и отва ра ње Апо те ке у За је ча ру од 
Го спо ди на Ми ни стра уну тра шњих де ла, она је при сту пи ла нај пре пре гле ду и 
хе миј ској ана ли зи ле ко ва.

У свом из ве шта ју ко ми си ја ве о ма оп шир но и пре ци зно из но си ста-
ње у апо те ци, и то о сва ком за ко ном про пи са ном де лу апо те ке, као што 
су офи ци на, ма га за, ла бо ра то ри јум, та ван, по друм, за тим о ле ко ви ма, о 
пер со на лу апо те кар ском, би бли о те ци и про то ко ли ма. Она је че ти ри да на 
ра ди ла у апо те ци и том при ли ком де таљ но ана ли зи ра ла сва ки пре па рат.

О пре гле ду апо те ке Фра ње Ва ври че ка са чу ван је за пи сник, 24 ру ком 
пи са на сту па ца, где је цео пре глед до де та ља опи сан. На ве шће мо опис 
пре гле да апо те ке ка ко је у до ку мен ту на ве де но – ду ћан, ко мо ра за ма те-
ри јал, ла бо ра то ри јум, та ван, по друм... 

Ду ћан (Офи ци на).
Ду ћан је до вољ но про стран, пот пу но сув и ви дан.
У ду ћа ну на ме штен је са свим до во љан број ор ма на, по ли ца и фи јо ка; фи јо

ке су пре гра ђе не сва ка са та ба ком.
На по ли ца ма на ме ште на су еле гант на шли фо ва на ста кла, и те гле пор

цу лан ске, све у про пи са ном, и до вољ ном бро ју.
У сре ди ни ду ћа на сме штен је је дан зго дан астал за ре цеп ти ра ње.
У овом аста лу на шли смо: све по треб не апо те кар ске ме ре и ва ге раз не ве

ли чи не, од ту ча и од ро га.
Све ово на ве де но ору ди је од нај бо љег је ква ли те та, др жи се чи сто.
На аста лу за ре цеп ти ра ње, на ме ште не су две те ра зи је за ме ре ње теч них 

ле ко ва, та ко зва не Та рава ге.
Ове Та рава ге је су од нај но ви је и нај бо ље кон струк ци је, и та ко су осе тљи

ве, да се на њи ма и је дан Де си грам ка квог теч ног ле ка из ме ри ти мо же, ма да су 
те ва ге већ оп те ре ће не са јед ним ки ло гра мом.

Ле ко ви у том ду ћа ну рас по ло же ни су уред но, да се сва ки лек лах ко на ћи мо же, 
и да се са дру гим ле ком не по ме ша, или да се због ка кве окол но сти лах ко не по ква ри.

Ле ко ви, ко ји су на лик је дан на дру ги, одво је ни су, да се по гре шно је дан ме
сто дру гог не узме, а на ро чи то уда ље ни су ле ко ви ја ког деј стви ја, од сла би ле
ко ва; ле ко ви ја ког ми ри са, одво је ни су од дру ги ле ко ва, да ови ма свој ми рис не 
пре да ду; ле ко ви нар ко тич ни, ар се ни кум, мер ку ри јал ни, и.т.д. др же се и чу ва ју 
у одво је ним ор ма ни ма под кљу чем.

Над пи си над свим со су да ма и фи јо ка ма уд 
овом ду ћа ну, је су чи сти и раз го вет ни.
Ду ћан овај, др жи се осо би то чист, и цео ње гов на ме штај вр ло је еле ган

тан, дра го цен, и чи ни при ја тан ути сак на чо ве ка, ко ји уђе у ње га.
Ма га за (ко мо ра за ма те ри јал) на ла зи се од мах иза офи ци не.
Она је до вољ но про стра на, вид на и су ва; снаб ди је ве на је са по треб ним ор

ма ни ма фи јо ка ма и по ли ца ма.
На по ли ца ма на ме ште на су ве ли ка ста кла са ста кле ним за пу ша чи ма; сва 

ова ста клад шли фо ва на су и еле гант на, и но се над пи се са маст ном фар бом.
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У овој ма га зи , на шли смо је дан уде сан астал ко ји је снаб де вен са по треб
ним ве ли ким ка ши ка ма, Те ра зи ја ма, ме ра ма, спа ту ла ма, ва га ма, итд. све 
што је слу жио за де фек ти ра ње.

Одво јен ор ман под кљу чем за ја ко деј ству ју ће ле ко ве, не ма у овој ма га зи; а 
то за то што г. Ва ври чек има на ме сто јед ног, два ор ма на под кљу чем у ду ћа
ну, те он због то га др жи све ја ко деј ству ју ће ле ко ве у дру гом ор ма ну у ду ћа ну, 
ко је би он ина че мо рао др жа ти у ма га зи.

Рас по ред ле ко ва у овој ма га зи уре дан је, и др же се у њој стро го она ко, ка ко 
то про пи су ју 12, 13, 14 и 15 по ме ну тог На ста вле ни ја.

И ма га за др жи се уоп ште вр ло чи ста.
Ла бо ра то ри јум, на ла зи се са свим бли зу ду ћа на; он је по по тре би про

стран, сув и ви дан.
Рас по ред у ово ме ла бо ра то ри ју му у све му је уре дан, и по ка зу је прак тич ну 

и ис ку сну ру ку Апо те ка ра.
Сва ка спра ва и апа рат у ово ме Ла бо ра то ри ју му има сво је стал но и осо

бе но ме сто.
У оп ште вла да у ово ме ла бо ра то ри ју му ред и чи сто ћа, и је су све спра ве и 

апа ра ти у ње му од нај бо љег ква ли те та, до бро и со лид но из ра ђе ни, и има их од 
сва ке по је ди не вр сте до вољ на ко ли чи на.

На ро чи тог та ва на за Хер ба ри ум, не ма г. Ва ври чек, с то га, што ни јед на 
ку ћа у За је ча ру не ма баш она квог та ва на, ко ји би био зго дан за апо те кар ског 
та ва на.

Г. Ва ври чек др жи све биљ ке, ко је би ина че др жао на та ва ну, у ма га зи у ве
ли ким фи јо ка ма, ко ја је сва ка пре гра ђе на та ба ком, и у Апо те ци, о че му се је 
ко ми си ја уве ри ла.

По друм, на ла зи се од мах ис под Ла бо ра то ри ју ма.
Он ни је вла жан и бу ђав, и са свим је уде шен за сме штај ле ко ва.
У овом по дру му, на шли смо до во љан број по ли ца, на ко ји ма су на ме ште на 

ве ли ка и ма ла ста клад са ста кле ним за пу ша чи ма и ве ли ке зе мља не те гле.
Сва ста кла и све те гле у овом по дру му, сиг ни ра ни су са маст ном фар бом; 

сиг на ту ре на те гла ма, уго ре ни су.
Рас по ред у ово ме по дру му, уре дан је, и др же се ле ко ви и ов де стро го сход но 

про пи си ма 12, 13, 14 и 15 На ста вље ни ја за Апо те ке и Апо те ка ре.
Ина че, вла да у овом по дру му ред и чи сто ћа.
Пре но што је ко ми си ја при сту пи ла ис пи ту ле ко ва, она се је хте ла уве ри

ти, има ли г.Ва ври чек све оне ле ко ве, ко је про пи су је уза ко ње на фар ма ко пе ја.
У тој це љи, ко ми си ја пре гле да ла је по азбуч ном ре ду све ле ко ве, ко је г. Ва

ври чек има и уве ри ла се да г. Ва ври чек има све ле ко ве, ко је про пи су је уза ко ње на 
фар ма ко пе ја.

И то кон ста ту је ов де ко ми си ја са за до вољ ством, да је г. Ва ври чек на ба
вио и оне ле ко ве, ко је се на ла зе у још не штам па ној но вој срп ској фар ма ко пе ји.

Спи сак тих ле ко ва на ба вио је г. Ва ври чек из Ми ни стар ства уну тра шњих 
де ла, где му се до зво ли ло, да ко пи ра име на свих ле ко ва, ко је ће про пи са ти но ва 
срп ска фар ма ко пе ја.



199

Што се ти че ко ли чи не ле ко ва, г. Ва ври чек снаб де вен је са до вољ ном ко ли
чи ном ле ко ва, и вре ди ње гов на ме штај за јед но са ле ко ви ма нај ма ње 1.500 # цес.

Ових не ко ли ко пре па ра та, ко ји ни су од го ва ра ли про пи са ном ква ли те ту 
у фар ма ко пе ји, г. Ва ври чек обе ћао је Ко ми си ји, да ће их што ско ри је дру гим и 
са свим до брим пре па ра ти ма за ме ни ти, и да ће исте од мах по свр шет ку ви зи
та ци је ње го ве Апо те ке по ру чи ти из Бе ча.

Г. Ва ври чек за сад не ма По моћ ни ка, он ра ди сам у сво јој Апо те ци, и др жи 
са мо јед ног ла бо ран та.

Ко ми си ја упи та ла је г. Ва ври че ка шта, и ка кве је ко ра ке учи нио да сту пи 
сход но 6. За ко на за Апо те ке и Апо те ка ре у срп ско са жи тељ ство, – г. Ва ври чек 
од го во рио: „да се на ла зи под срп ском за шти том, и да је код аустриј ског кон су
ла та учи нио све по теб не ко ра ке, да сту пи у на ше по дан ство што је год мо гућ
но пре, и да ће у Сво је вре ме ре зул тат ја ви ти На чел ству окру га Цр но реч ког“. 
Ову ње го ву из ја ву ко ми си ја бе ле жи у сво ме из ве шћу.

Ко ми си ја, пре гле дав ши руч ну би бли о те ку и про то ко ле г. Ва ври че ка, на шла је:
Да г. Ва ври чек има сле ду ју ће про то ко ле: днев ник апо те кар ски; про то кол 

отров них ства ри; про то кол ве ре си јал ни; књи гу не до ста ју ћи ства ри и књи гу 
за упи си ва ње из ра ђе них у Ла бо ра то ри ју му апо те ке, ле ко ва.

Што се ти че би бли о те ке; г. Ва ври чек снаб ђе вен је са За ко ни ма и уред ба
ма апо те кар ским, и ну жним фар ма сеј ти ским књи га ма, на ро чи то са они ма, 
по ко ји ма Апо те кар свој по сао из ра ђи ва ти мо ра, и по сред ством ко јим се он 
упо зна ти мо же са на пред ком на у ке апо те кар ске.

Ар ка не, т.ј. ле ко ве не по зна тог са ста ва, ни смо на шли у овој Апо те ци.
При улаз ку у Апо те ку, на ла зи се јед но звон це и фе њер, да се Апо те кар но ћу 

бу ди ти мо же.
При са мој ви зи та ци ји Апо те ке г. Ва ври че ка, он је на сва му по ста вље на 

пи та ња тач но од го ва рао, и био је уч тив, и Ко ми си ји у све му, што се ти че ви
зи та ци је, услу жан.

Ко ми си ја има још и то да ов де из ло жи, да је она уве ри ла од стра не овд. 
вла сти, и овд. ле ка ра и не ких гра ђа на, да је г. Ва ври чек до бро га вла да ња, и да 
пот пу но ужи ва по ве ре ње г. ле ка ра и оп ште по што ва ње ов да шњих гра ђа на.

Узи ма ју ћи у об зир:
1. Да г. Ва ври чек има сав ло кал и при бор ко ји је про пи сан 2, 3, 4 и 6; и да 
је осо би то до бро снаб де вен са ала том апо те кар ским;
2. да има све ле ко ве ко је про пи су је зе маљ ска фар ма ко пе ја;
3. да има осим офи ци ал них ле ко ва, још и све оне ле ко ве ко је мо дер на 
те ра пи ја упо тре бља ва;
4. да је снаб део сво ју Апо те ку у сми слу бу ду ће но ве срб ске фар ма ко пе је;
5. да је ње го ва Апо те ка снаб де ве на са до вољ ном ко ли чи ном ле ко ва;
6. да су ле ко ви у оп ште до брог ква ли те та, а да су баш они ле ко ви, ко ји 
се да нас нај ви ше тро ше, и ко ји игра ју нај ве ћу уло гу у да на шњој те ра
пи ји – од осо би то до брог ква ли те та;
7. да ће се г. Ва ври чек по тру ди ти да по ста не што ско ри је наш по да
ник, а ме ђу тим већ сто ји под на шом за шти том и 
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8. да је г. Ва ври чек, што се је уве ри ла Ко ми си ја – вр ло прак ти чан и до
бар Апо те кар – то они на осно ву све га на ве де но га је су:

Ми шље ња:
Да се Го спо ди ну Фра њи Ва ври че ку Апо те ка ру у За је ча ру, од мах до зво ли ти 

мо же: да отво ри сво ју Апо те ку, и да упра жња ва рад њу Апо те кар ску.
Чла но ви Ко ми си је: По моћ ник На чел ства окру га цр но реч ког, Са ва Р. Пе

тро вић, Окру жни фи зи кус, Др Сте ван Ма чај Др жав ни хе мик, Др Фер ди нанд 
Шамс

22га Ав гу ста 1880 год. у За је ча ру.14

По оба вље ном пре гле ду апо те ке, апо те кар Ва ври чек је др Фер ди нан-
ду Шам су био ду жан да пла ти „при па да ју ћу ди јур ну и под воз“, што је он и 
учи нио.

На чел ство за је чар ско је већ по сле не ко ли ко да на по сла ло из ве штај 
Ко ми си је о пре гле ду апо те ке са свим за пи сни ци ма, Ми ни стар ству уну-
тра шњих де ла.

Из из ве шта ја ви ди се да је ко ми си ја за вр ши ла свој ви ше днев ни рад 
око пре гле да апо те ке, и на кра ју из ве шта ја да ла ми шље ње ре че ни цом да 
се апо те ка мо же отво ри ти. 

До зво ла за по че так ра да апо те ке да та је 2. сеп тем бра 1880. го ди не,* 
15„...узев ши у об зир ми шље ње Ко ми си је Ми ни стар уну тра шњих де ла ре шио је: 
да се г. Ва ври че ку одо бри да сво ју апо те ку отво ри, да из ње јав но мо же про да
ва ти ле ко ве и да упра жња ва апо те кар ску рад њу, о че му се на чел ство из ве
шта ва с тим, да ово ре ше ње Ми ни стро во г. Ва ври че ку са оп шти.“16

Апо те ка мр Фра ње Ва ври че ка, је би ла сме ште на у „зда ни ју го спо ди
на Са ве По по ви ћа, На чел ни ка из Не го ти на“. Са ма чи ње ни ца што је апо те ка 
осно ва на у ку ћи адап ти ра ној за апо те ку ни је уса мљен слу чај у Ср би ји 19. 
ве ка, јер та ко ве ли ког ду ћа на, са ви ше про стра них про сто ри ја ни је би ло 
у та да шњој за је чар ској чар ши ји.17

Раз во јем ва ро ши За је ча ра, фор ми ран је сре ди шњи град ски трг, нај-
жи вље ме сто, где се нај ви ше љу ди са ку пља и про ла зи, а то је би ла ва ро-
шка пи ја ца. Из из ве шта ја Ко ми си је ви ди мо да се „зда ни је на ла зи на пи ја ци 
у За је ча ру, и ме сто, згод но је ка ко за пу бли ку, та ко и за Апо те ку“. То је би ло 
пра во ме сто, јер је са ма власт зах те ва ла од апо те ка ра да се сме сти на што 
бо љем ме сту у гра ду, где би сва ком гра ђа ни ну би ла при ру ци, јер је та-
ко про пи си вао За кон за апо те ке и апо те ка ре од 15. ма ја 1865. го ди не. Овај 
па ра граф гла си: „При отва ра њу апо те ке мо три ће ме сна по ли цај на власт да 
се апо те ка по ста ви на ме сту, ко је је згод но за апо те ку, а уде сно за пу бли ку“.

14 Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, 1879, Ф-III ред 160.

* До краја Првог светског рата датуми су по старом календару, а после уједињења 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца по новом календару

16 Исто. 

17 Сава Поповић је 1863. године био извршитељ Среза зајечарског, 1867. секретар Начелства 
округа црноречког, 1868. године, начелник Среза бољевачког.
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Пре до би ја ња до зво ле за апо те ку у За је ча ру кон це си о нар, а ка сни је 
осни вач апо те ке мр Фра њо Ва ври чек, по што је био стра ни др жа вља нин, 
пот пи сао је још јед ну оба ве зу, по ред оне да ће апо те ку оспо со би ти за рад 
кроз го ди ну да на. Ова дру га оба ве за је, да ће кроз го ди ну да на од осни-
ва ња апо те ке пре ћи у срп ско по дан ство, што је про пи си вао дру ги став 
За ко на за апо те ке и апо те ка ре, ко ји гла си: „Апо те ка ри стра ни по да ни ци 
ко ји са да у Ср би ји апо те ке има ју, мо ра ју за го ди ну да на од да на об на ро до ва ња, 
у срб ско са жи тељ ство сту пи ти, или апо те ку за то вре ме оста ви ти.“

Осни вач и вла сник пр ве апо те ке у За је ча ру мр Фра њо Ва ври чек, као 
пр ви ди пло ми ра ни фар ма це ут, ко ји је до шао и ра дио у За је ча ру, по стао 
је ро до на чел ник за је чар ске мо дер не фар ма ци је. Апо те ка је ра ди ла под 
на зи вом „Кра љев ска срп ска двор ска апо те ка Фра ње Ва ври че ка“. Ро ђен је 
1848. го ди не у Че шкој. Ка ко је сам на вео у мол би упу ће ној Ми ни стар ству 
уну тра шњих де ла, уче ство вао је за вре ме срп ско-тур ских ра то ва у вој-
ном са ни те ту, као вој ни апо те кар на те ри то ри ји За је ча ра. По што му се 
ва рош сви де ла, ода брао је ово ме сто да у ње му жи ви са по ро ди цом и ра ди, 
и остао је у За је ча ру до кра ја жи во та. За во лео је овај град и био ак тив но 
укљу чен у ње гов кул тур ни и спорт ски жи вот.

Био је пр ви пред сед ник стре љач ке дру жи не у За је ча ру, ко ја ће ка-
сни је по ње му до би ти име: Стре љач ка дру жи на „Чи ка Фра ња“. Као пред-
сед ник ове дру жи не ор га ни за тор је мно гих так ми че ња, пу то ва ња и из-
ле та. У ав гу сту 1891. го ди не стре љач ка дру жи на је ор га ни зо ва ла из лет са 
око 100 уче сни ка, на ко јем су сви из лет ни ци га ђа ли у ме ту.18

Да на 6. ју ла 1891. го ди не ор га ни зо ван је из Бе о гра да спе ци јал ни воз за 
из ло жбу ко ја се одр жа ва ла у Злат ном Пра гу и на ко јој је при ка зан уку пан 
раз вој Че шке за по след њих сто го ди на. У За је ча ру је при ја ве за овај пут 
при мао и оба ве ште ња да вао Фра њо Ва ври чек, апо те кар.19

Мр Фра њо Ва ври чек је свој по сао са ве сно и мар љи во оба вљао. Као до-
бро твор је уче ство вао у мно гим ху ма ни тар ним ак ци ја ма. На за до вољ ство 
на став ни ка та да шње Ре ал не гим на зи је у За је ча ру он по кла ња шко ли 1885. 
го ди не „гал ван ску ба те ри ју у вред но сти од 200 ди на ра, с вре ме на на вре ме да
је не што хе ми ка ли ја, 1891. го ди не у осам по ве за них књи га „Отаџ би ну“, ме сеч
ни ча со пис за на у ку и књи жев ност, је дан ве ли ки кла вир у вред но сти 80 ду ка та 
це сар ских, де ла Ши ле ро ва у 5 књи га, Хер де ро ва у 5 књи га, Бер не о ва у 5 књи га, 
Ге те о ва у 4 књи ге, Бај ро но ва у 4 књи ге, Шек спи ро ва у 4 књи ге, Ле син го ва у 3 књи
ге, Кер не ро ва, Ле нуа и Блу ма е ра по 1 књи гу, све на не мач ком је зи ку и у по ве зу.“ 20

Као до бро твор ма на сти ра Су во дол, 1881. го ди не уче ство вао је са ве ли-
ким нов ча ним при ло гом.21

Бре сто вач ку ба њу је нео бич но во лео и у њој че сто про во дио од мор. 
Био је за љу бље ник у при ро ду и за хва ћен иде јом улеп ша ва ња ба ње он  

18 Група аутора, Зајечарски зборник, Зајечар, 1979, стр.124.

19 Исто, стр. 130.

20 Цветинчанин Милан, Државна реална гимназија, Зајечар, 1937, стр.120.

21 ИАЗ, Манастир Суводол, 1884.
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ку пу је 10.000 сад ни ца, ра зног зим зе ле ног др ве ћа у Че шкој и ша ље га ба-
њи као по клон.

Био је чо век ши ро ке кул ту ре, ве о ма га је ин те ре со ва ла ар хе о ло ги ја, 
та ко да је 1884. го ди не по стао члан Срп ског ар хе о ло шког дру штва. Та ко-
ђе, био је до пи сни члан Срп ског ле кар ског дру штва, а дру жио се и са ра-
ђи вао са др Сте ва ном Ма ча јом и др Ла зом Или ћем. 

Апо те кар Фра њо Ва ври чек је имао два бра ка. Са пр вом же ном Бо же-
ном имао је две ћер ке: Ми ро сла ву-Ми ру, ка сни је уда ту за апо те ка ра Ми-
хај ла Ту не ра и кћер Бо гу ми лу. Ње го ва пр ва же на Бо же на је умр ла мла да 
у 26-го ди ни жи во та. 22

Са дру гом су пру гом Аном имао је че тво ро де це: си на Пра во сла ва-
Сла ву, умро од ти фу са на Со лун ском фрон ту,23 кћер Жу жу, си на Ја ро сла ва, 
умро у тре ћој го ди ни жи во та, и још јед ну кћер, Људ ми лу ко ја је умр ла од 
шар ла ха у тре ћој го ди ни.24

Од свих Ва ври че ко вих по то ма ка је ди но ћер ка Жу жа се уда ла и жи ве-
ла у За је ча ру. Ње ни по том ци и да ље жи ве у За је ча ру.25

Је дан не сва ки да шњи до га ђај из жи во та апо те ка ра Фра ње Ва ври че ка, 
пред ста вљао је пра ву атрак ци ју за та да шњу ва рош, а овај до га ђај и да нас 
по ми њу ста ри За је чар ци. Ка жу да је Фра њо Ва ври чек дан уочи вен ча ња 
кће ри Ми ре и Ми хај ла Ту не ра на ре дио мом ци ма да дво ри ште за ли ју во-
дом. По што је би ла зи ма, дво ри ште је на дан вен ча ња осва ну ло за ле ђе но. 
Сва то ви и За је чар ци ко ји су том при ли ком иза шли, са ужи ва њем су по-
сма тра ли мла ду и мла до же њу ка ко на вен ча ње из ку ће кроз дво ри ште 
кли зе на кли заљ ка ма.26

Већ 1881. го ди не, по на ло гу ми ни стра уну тра шњих де ла, из вр шен је 
пре глед апо те ка у За је ча ру и Па ра ћи ну. Из са чу ва ног ра чу на са зна је мо 
да је др жав ни хе ми чар др Ото мар Фел кер пу то вао 17 да на, пре ко Ра ду јев-
ца, Не го ти на, За је ча ра, Кња жев ца, Алек син ца, Па ра ћи на, По жа рев ца и 
Ду бра ви це на траг у Бе о град. Тач но је опи сан пут, ко ли ко је са ти тре ба ло 
да пу ту је из јед ног до дру гог ме ста, а по што се то де ша ва ло у ок то бру, др-
жав ни хе ми чар др Ото мар Фел кер пра ћен је ду го трај ном и не пре кид ном 

22 Подаци са споменика на зајечарском гробљу

23 Поменик хероја из округа тимочког 1912-1919, Зајечар, 1922, стр.23.
Православ-Слава Вавричек, рођен је у Зајечару 2. фебруара 1839.г. У Зајечару је свршио Основ-
ну школу и шест разреда Гимназије. Као апотекарски приправник пробавио је три године 
у Зајечару и Аранђеловцу. У Зајечару је радио у бившој апотеци свога оца од 2. августа 1910. 
год. до 22. августа 1911. Године 1913. положио је у Београду испит помоћнички и отишао даље 
на студије у Праг. Свршивши само једну годину више школе, одазвао се мобилизацији 1914. 
године и дошао у отаxбину. Био је апотекар у I резервној болници у Параћину 1914. и 1915. год. 
са њом је евакуисан до Призрена, где је била рспуштена. Остављен на милост и немилост, као 
и многи други, прешао је без команде непроходне гудуре албанске и дошао на Крф, где се за 
кратко време прибрао од мука и патњи. Убрзо се разболео од пегавог тифуса и умро 7. фебру-
ара 1916. г. на Доњем Ипсосу, где је и сахрањен код Монастира.

24 ИАЗ, Матична књига умрлих цркве зајечарске, 1897. и 1898.

25 Приватна породична архива Олге Тунер, Београд

26 Сећања Вере Делевић, Зајечар
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ки шом „та ко да су пу то ви са свим по ква ре ни и не про ла зни би ли“.27 Из ве штај 
о овом пре гле ду апо те ке ни је са чу ван, та ко да не зна мо ка ко је г. мр Фра-
њо Ва ври чек про шао код ове ви зи та ци је.

Од мах по отва ра њу апо те ке мр Ва ври чек је ле ко ве из сво је апо те ке 
из да вао Окру жној за је чар ској бол ни ци. Из ја ну а ра 1881. го ди не до но си мо 
у це ло сти ре фе рат о ре цеп ти ма и ре так са ци ји ре це па та ко ја је вр ше на у 
Бе о гра ду. 

„Ре фе рат о ре цеп ти ма за окру жну бол ни цу у За је ча ру.
Са пи сми ма од 2га Ја ну а ра 1881 год. ЛН 2., 1га Фе бру а ра 1881 год. ЛН 33, 

од 2га Мар та 1881 год. ЛН 60, од 1га Апри ла 1881 год. ЛН 98. од 1га ма ја 1881 
год. ЛН 140, од 1га ју на 1881 год. ЛН 199 и од 3га ју ла 1881 год. ЛН 242 по сла ла је 
упра ва окру жне бол ни це у За је ча ру ра чу не и ре цеп те г. апо те ка ра Фра ње Ва
ври че ка, по ко ји ма су из да ва ни ле ко ви за бо ле сни ке он да шње бол ни це од ме се це 
Де цем бра 1880 год. до Ју на (закл.) 1881 год.

По од бит ку за ко ни тих 30% оста је за ис пла ту све га и то за ме сец:
Де цем бра 1880 год. 1188 гр. 16 пр.
Ја ну а ра 1881 год. 1288  6 
Фе бру а ра “  “ 1716  31 
Мар та “ “ 1305  19 
Апри ла “ “ 460     
Ма ја “ “ 464  26 
Ју на “ “  907   34  7331 гр. 12  п.
       или 1.451 дн. 60 п.дн.

Др жав ни хе мик Др О. Фел кер
10га Ја ну а ра 1882 год. у Бе о гра ду“.28

Пре ма јед ном ра чу ну апо те ке ви ди мо да је у апо те ци мр Фра ње Ва-
ври че ка вр ше на ана ли за по љо при вред них про из во да: 

„Ва ври чек Фра ња, апо те кар из За је ча ра, под но си ра чун, по ко ме тра жи 
на гра ду за ана ли зу ку пу са г. Жив. Ве лич ко ви ћа овд.“29 Овај ра чун ни је са чу-
ван, те је оста ло не по зна то о ка квој се вр сти ана ли зе ра ди, и у ко је свр хе 
је вр ше на.

Ка рак те ри сти чан је до ку мент у ко јем пи ше: „Фра ња Ва ври чек апо те
кар 13/VI ‘95. Мо ли ко ми си ју за ис пит Ата на си ја Сте фа но ви ћа, шпе ку лан та 
из Не го ти на ко ји пра ви сод ну во ду а не ма за то ква ли фи ка ци је.“ 30

Ова ту жба Фра ње Ва ври че ка је усле ди ла ве ро ват но за то што је он за-
по чео про из вод њу „сод не во де“, што ни је би ла рет кост да ово ра де апо те-
ка ри у Ср би ји. На ме ће се пи та ње за што је апо те кар тај по сао ра дио, по-
ред оста лих по сло ва у апо те ци, кад од ње га ни је мо гао оче ки ва ти ве ли ки  

27 Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, Регистар, 1880., 1881.

28 Исто.

29 Исто.

30 Исто.
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при ход. Про из вод ња сод не во де ни је би ла та ко јед но став на као у ово 
вре ме. 

Апо те ка је ра ди ла ско ро две де це ни је на јед ном ме сту и ни је би ло 
ни ка квих при мед би на њен рад. Го ди не 1899. апо те ка мр Фра ње Ва ври-
че ка пре ме шта се са до та да шње ло ка ци је. Од 1901. го ди не за по чи ње апо-
те ка рад на но вој ло ка ци ји, опет у цен тру гра да, на ко јој оста је до Дру гог 
свет ског ра та, ка да је спа ље на.

У кон ду ит ли сти, од но сно, слу жбе нич ком до си јеу мр Фра ње Ва ври-
че ка за 1898. го ди ну сто ји:

Кон ду ит ли ста
Го спо ди на Фра ње Ва ври че ка апо те ка ра у За је ча ру

1. Фра ња Ва ври чек
2. Срп ски по да ник 50 го ди на стар
3. Пот пу но здрав и из др жљив
4. Же њен, има 4 де те та
5. Ди пло ми ран у Гра цу 1872. го ди не
6. Пре до би ве не кон це си је у За је ча ру ни је имао сво ју апо те ку
7. До зво ла за апо те ку у За је ча ру да та 1880 го ди не
8. По след њи др жав ни пре глед 1896 го ди не
9. При др жа ва се стро го про пи са чл. 24 Са ни тет ског за ко на

За сту па окру жног фи зи ку са ле кар сре за за је чар ског
Др Пер ма но вић 31

Ка да је ра ђе на ова кон ду ит ли ста 1898. го ди не, ви ди се да је Фра њо 
Ва ври чек, стар 50 го ди на, пот пу но здрав и из др жљив. Ње го ва апо те ка је 
ра ди ла на но вој ло ка ци ји успе шно као и до та да. Го ди не 1904, 24. ок то бра, 
мр Фра њо Ва ври чек је умро. По сле ње го ве смр ти апо те ку узи ма под за-
куп ње гов зет Ми хај ло Ту нер, ма ги стар фар ма ци је.32

Но ви За кон ко ји је сту пио на сна гу 1881. За кон о уре ђе њу са ни тет ске 
стру ке и о чу ва њу на род ног здра вља, апо те ке и апо те ка ре под вр гао је под 
оп шти са ни тет ски за кон. Члан 24 овог За ко на од но сио се на апо те ка ре, а 
све из ме не и до пу не чл. 24 има ле су за циљ да апо те ка ри ма ус кра те не ке 
при ви ле ги је, ко је су сма тра не за ста ре лим.

За ку пац апо те ке мр Фра ње Ва ври че ка био је Ми хај ло А. Ту нер, ма-
ги стар фар ма ци је, ко ји је био оже њен ћер ком Фра ње Ва ври че ка, Ми ро-
сла вом-Ми ром Ту нер-Ва ври чек. Апо те кар Ми хај ло Ту нер ро ђен је 16. ок-
то бра 1871. го ди не у Бе о гра ду, Ср бин, Ју го сло вен, пра во слав не ве ре, ка ко 
пи ше у упит ни ку за апо те ка ре, по пу ње ном 1945. го ди не. Фар ма ци ју је за-
вр шио 1896. го ди не у Пра гу. Имао је тро је де це. Бо ло вао је од ср ца и аст ме, 
а умро 15. ма ја 1950. го ди не у За је ча ру.

Го ди не 1909. Ми хај ло Ту нер је от ку пио апо те ку Фра ње Ва ври че ка и 
по стао њен вла сник. Пре ма по да ци ма из 1911. го ди не, апо те кар Ми хај ло 

31 Исто.

32 Исто, Регистар, 1904., 1905.
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Ту нер је мо рао од Ми ни стар ства уну тра шњих де ла да тра жи одо бре ње 
за др жа ње апо те ке. Исте го ди не је и до био тра же но одо бре ње. Апо те ка је 
ра ди ла под на зи вом „Апо те ка код Св. Тро ји це“.33

У пе ри о ду од ав гу ста 1910. до ав гу ста 1911. го ди не у апо те ци је ра дио 
син Фра ње Ва ври че ка, Пра во слав Ва ври чек, као апо те кар ски при прав-
ник. За вре ме свог при прав нич ког ста жа во дио је књи гу ра да са ре цеп-
ти ма за спра вља ње ле ко ва.

Пр ва апо те ка Фра ње Ва ври че ка, ка сни је ње го вог на след ни ка Ми хај-
ла Ту не ра, ра ди ла је не сме та но до Дру гог свет ског ра та, ка да ју је за де си-
ла, још те жа не сре ћа: би ла је спа ље на и уни ште на. По сле ра та ни је об но-
вље на и пре ста ла је да по сто ји

33 Архив Србије, МУД, Санитетско одељење, Регистар, 1911.




