Zgodovina gostilne Avguštin
Lastnik Franc Pavel Rabič
Vsaj od leta 1864 dalje je bil lastnik hiše gostilničar Franc Pavel Rabič. Rojen je bil
leta 1806 v Kropi št. 6 fužinarju Ignacu Rabiču in njegovi ženi Katarini, roj. Hauptman.
Pri 58 letih se je v Radovljici poročil s 23-letno Lucijo Kralj iz Predmesta št. 48 hčerjo
ključavničarja Martina in Helene, roj. Kenda. Žena Lucija je v osmih letih zakona
povila dve hčeri in dva sina, najstarejšega sina Franca je rodila še pred poroko.
Gostilničar Franc Pavel Rabič je umrl leta 1872, star 66 let.
Vir: Radovljiške družine
Lastnika Matevž in Lucija Kosmač.
Pet let po njegovi smrti se je vdovo Lucijo vzel za ženo krčmar Matevž Kosmač. Leto
po poroki se jima je rodil sin Anton. Zakonca Kosmač sta dobrih deset let vodila
gostilno v hiši Mesto št. 39, potem pa sta se s sinom preselila v Predmesto št. 22 in
tam odprla gostilno. Krčmar Matevž Kosmač je umrl je umrl leta 1915 v Predmestu št.
22, star 72 let. Vdova Lucija je umrla 11 let za njim v Predmestu št. 22, stara 85 let.
Vir: Radovljiške družine

Slovenski narod, 16. 01. 1901

Gostilna se je do nakupa Ivana Avguština imenovala gostilnica (in pekarija) »Pri
Pernušu«. Pernuš je bil najemnik v letih 1893-1903. Okoli leta 1903 pa je postal
lastnik hiše Ivan Avguštin iz Smlednika.

Pred gostilno in mesarijo Ivana Avguština
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka

Tabla gostilne in mesarije Avguštin-a
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka (izrez)

Veselica gasilnega društva, dne 4. t. m. je izpala nad vse pričakovanje. Toliko
gostov že dolgo nismo videli na predpustni zabavi v Radovljici. Vsi prostori
Avguštinove gostilne so bili natlačeno polni, v I. nadstropju je igral znani »šramel
kvartet« v občo pohvalo in vztrajno do jutra, spodaj so se pa vrtili neumorno mladi
pari ob zvokih harmonike. Bila je prava ljudska veselica, ki se gotovo ponaša z lepim
materialnem uspehom.
Vir: Gorenjec, 10. 02. 1906

Radovljiške novice. … Koslerjevo pivo so opustile gostilne M. Dernič, Avguštin in
Praprotnik. — lz nemške »sparkase« je vzela svoje prihranke celo Žanova Marijana.
Posnemajte jo! — Zabavni klub in slovensko bralno in pevsko društvo »Triglav« se
najbrž spojita v eno društvo, v katerem bo nastanjena tudi ljudska knjižnica. Pevski
odsek se je oživel. Petje vodi novi občinski tajnik. Društvo obdrži že 30 let staro ime
»Triglav«. — Stari leseni vodnjak na glavnem trgu je izginil. — Mesto je dobilo nove
hišne samoslovenske napise. — Gospod lekarnik A. Roblek se pripravlja, da
nadomesti že silno stari napis »Lekarna - Apotheke« s samoslovenskim napisom. —
Gospod Dovžan, gostilničar »pri Lectarju«, je svojo hišo nanovo prenaredil in jo
moderno opremil.
Vir: Gorenjec, 19. 09. 1908

Ivan Avguštin – gostilničar in mesar, 1877-1943
Vir: DAR

V I. razredu so dobili klerikalno-nemškutarski kandidatje: Roblek (ki so ga pa volili
tudi naprednjaki) 42 glasov, Novak 25, Hudovernik 25 in mesar Avguštin (ki ga je
napredna stranka spravila v mestno hranilnico) 24 glasov. Napredni kandidatje so
dobili: Homan 21, Fürsager 19 in Praprotnik 19 glasov. Klerikalci so torej imeli v tem
razredu 24 do 25 glasov, naprednjaki pa 19 do 21 glasov.
Slovenski narod, 16. 12. 1911

Razglednica gostilne Avguštin, pred 1930
Vir: arhiv Rajko Jagrič

Oglas gostilne Avguštin, 1931
Vir: Gorenjska … (Progres Novo mesto)

Voščilo gostilne Avguštin
Vir: Gorenjec, 1. 1. 1932

Voščilo gostilne Avguštin
Vir: Gorenjec, 1. 1. 1932

Smrt gostilničarja. Radmannsdorf / Smrt znanega gostilničarja. V Radmannsdorfu
je umrl v ponedeljek daleč naokoli znani gostilničar »Pri Augustinu« in hišni posestnik
Johann Augustin v starosti 58 let. Pred veliko leti je prišel iz svojega domačega kraja
Sapoge pri Krainburgu in ustanovil v Radmannsdorfu mesarijo z gostilno, ko je
prevzel takrat obstoječo gostilno »Pernusch«. Kot spoštovan meščan se je udeležil
raznih gospodarskih organizacij in občinske uprave.
Karawanken Bote, 16. 01. 1943

Osmrtnica Ivana Avguština, 1943
Vir: Karawanken Bote (dLib)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vino bomo točili šele po maši. Znano je, da so se v bivši restavraciji »Avguštin« v
Radovljici do nacionalizacije podjetja zbirali predvsem klerikalci in da je lastnik
restavracije grdo gledal onega, ki se je med verskimi obredi nahajal v lokalu. Taka
praksa se nadaljuje tudi po nacionalizaciji, zlasti je bilo to opaziti v nedeljo, na praznik
dela — 1. maja. V gostilni se je med 10. in 11. uro zbralo že precej ljudi in ko so
naročili vino, jim je natakarica odgovorila, da bodo vino začeli točiti šele po maši.
Gostje so začeli ugovarjati, opazke pa so padale tudi na MLO, ki dopušča tako
samovoljnost. / Ba.
Vir: Jeseniški kovinar, 7. 5. 1949

Gorenjski glas, 27. 4. 1952

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nagrobnik – Avguštin
Vir: foto DAR
♣♣♣♣
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Glas, 29. 12. 1967

Glas, 17. 12. 1969

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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