Zgodovina gostilne Kosmač
Začetki v gostilni Rabič
Vsaj od leta 1864 dalje je bil lastnik hiše (k. gostilna Kunstelj) 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, hčerko 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.
Pet let po njegovi smrti 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 odprla
gostilno tam. 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 v 19. stoletju (avtorica Nadja Gartner Lenac; MRO)

Razglednica Gostilna Kosmač
Vir: arhiv družine Kacin

Razglednica Gostilna Kosmač
Vir: arhiv Zvone Razinger

Lastnik gostilne – Anton Kosmač
Vir: DAR (razglednica »Predsedniki GD Radovljica)

Oglas gostilne Kosmač
Vir: Gorenjska … (Progras Novo mesto, 1931)
Radmannsdorf se olepšava. Ker so vremenske prilike sčasoma postale boljše in
ugodnejše, izvaja občinska uprava mesta Radmannsdorf v svojem področju različna
gradbena dela. Tako je živinski trg spremenila v lep park, živinski trg sam pa
premestila na drugo mesto, tako da ne leži več sredi kraja in ne moti več neposredne
okolice kakor tudi ne že stoječih stavb in onih, ki jih nameravajo zgraditi.
Na enak način bodo napravili park iz trga pred župno cerkvijo; tam stoječa, stara, že
visoko zrasla drevesa bodo posekali in iz gradu do cerkvenega kora zopet odprli
staro arkado pod korskim hodnikom. Ta z gotskimi oboki dozidana in v romanskih
lokih izvedena arkada je rabila doslej raznim zakupnikom kot hramba; zakupniki so
arkado zadelali z lesenimi oboji, tako da se je izgubila vsa lepota arkade in jo je bilo
prav grdo videti.
Poleg drugih del je treba tukaj omeniti še lepo, do kolodvora vodečo pot, ki leži med
gostilnama Sticherla in Kosmatscha in ki jo tudi popravljajo; je to najkrajša pot od
mestnega hotela do kolodvora, in nudi krasen razgled v Posavje in na Julijske Alpe.
Zaradi sončne lege te poti bodo tam postavili tudi nekaj počivalnih klopi. V novem
delu mesta izvršujejo tačas večje cestne gradnje; tako gradijo novo cesto k
stanovanjskim hišam Nove domovine in neko drugo k mestnemu kopališču.
Karawanken Bote, 25. 04. 1942
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