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A Gyógyszerészek Országos Egyesülete baranyai csoportjának elnöke, a Katolikus Népszövetség 

mohácsi szervezetének alapítója, a Délbaranyai Takarékpénztár Rt. társelnöke, a Mohácsi Doboz- és 

Papírárugyár alapítója, az első autóbuszvállalat létrehozója, a vármegyei törvényhatósági bizottság 

tagja. 

Mohács „II. Lajos királyhoz” nevű gyógyszertára (alapítási sorrendben a második a városban) 1848-ban 

nyílt meg a II. Lajos utca sarkán.  Több tulajdonosváltást követően 1891-ben (1894?) került a 

tulajdonjog Luiszer Viktortól Auber Vilmoshoz. 

1899. december 24-én Auber Vilmos házasságot kötött Medgyessy Flórával, dr. Medgyessy Béla 

mohácsi orvos leányával. 

Házasságukból két fiú és két lány született. 

A gyógyszertár mellett meg kell említeni a mohácsi dobozgyárat is. Az alapító Auber Vilmos valamint 

társai Schmidt Károly és Bálint Lajos 1909. június 2-án egy szűkebb körű egyeztetésen elhatározták a 

Mohácsi Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Doboz- és Papírárugyár Rt. megalapítását. A cég 

létjogosultságot főleg az indokolta, hogy hazánkban a patika-dobozok 60%-át importálni kellett.  

A cég 1909 októberében 40 részvényessel megalakult. Főleg zacskókat, nyakbetéteket és hajlított 

dobozokat gyártottak. Az áruk díszítését az akkor még hazánkban csak Mohácson használt 

dombornyomó és aranynyomó géppel végezték. A helyi gyógyszertárak csomagolóigényeinek 

kielégítésén túl egyben jó reklámot is jelentettek az előállított termékek. A gyár 1935 szeptemberéig 

termelt, utána azonban átköltöztették Pécsre, de eredeti nevét egészen 1942-ig megtartotta.  

Auber Vilmos egyik saját fejlesztésű, nagy siker elért terméke a Szanitéc Tetűpor volt. Az I. Világháború 

idején kiváló szernek bizonyult a kiütéses tífusz és a ruhatetvek ellen. Termékét a Világháború alatt 

folyamatosan hirdette országosan megjelenő napi-és hetilapokban. 

A harmincas évek anyagi nehézségeket hoztak számára, vélhetően ez vezetett későbbi tragikus 

döntéséhez is. 

Saját szőlőjében vetett véget életének. 

Két levelet hagyott hátra, egyet feleségének, egyet pedig az államrendőrség címére. Ezeket a leveleket 

még otthon tintával írta meg, előre készült végzetes tettére. Az államrendőrséghez címzett soraiban 

megkérte a kapitányságot, ne boncolják, mert egy gramm morfiummal és öt gramm veronállal 

megmérgezte magát. 

A legmegrázóbb azonban az, hogy Auber Vilmos tettéről és haláltusájáról jegyzetet vezetett: „Most 

rádióidő szerint 5 óra van, most vettem be egy gramm veronált, nemsokára meghalok”. Azután óráról 

órára papírra vetette gondolatait és haláltusáját. Az utolsó feljegyzése reggel negyednyolckor történt. 

Fia, dr. Auber László (Mohács, 1900. XII. 4.- Budapest, 1976. IX. 16) gyógyszerész, vegyész, 

bölcsészdoktor, egyetemi adjunktus, gyógyszeranalitikus volt, aki apja váratlan halála miatt 1931-től 

átvette a mohácsi gyógyszertár tulajdonlását és irányítását. 
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