86 lidí (z nich je 61 živitelů rodin a 25 svobodných).
Volba prezidenta

Oslava 28. října

Atentát

Oslavy 28. října uspořádala místní osvětová komise v sokolovně.
Přenášela pí. Dr. Olga Pešková-Kounovská z Chrášťan, promítán byl film „Svítání“. Oslavy byly zakončeny zdařilou sokolskou
akademií.
Dne 9. října došlo k tragické události v Marseilli, kde byl zastřelen
jugoslávský král Alexandr – Sjednotitel. S bratrským národem
truchlil upřímně i náš národ. Památka krále Alexandra uctěna na
zdejší škole v den pohřbu 18. října; přednášeli o králi, jeho životě
a práci pro mír p. řed. Hlaváček a p. učitel Svítek, potom později
22. listopadu p. o. šk. inspektor Jan Maloch (ref.: R. n.).

Přednáška

Z poučných přednášek uspořádala místní osvětová komise 27.
února přednášku p. MUDr. F. Janouška o revmatismu (ref. R. n.).

Koncert

Učitelský sbor z Kounova pořádal ve zdejší sokolovně dne
9. června koncert k uctění památky našich největších hudebních
skladatelů, mistrů Smetany a Dvořáka.

Divadlo

Sokol sehrál divadelní představení „Vodní družstvo“ od J. Štolby
za režie J. Břízy dne 28. dubna.

Cvičení

Sokol zdejší cvičil 4. srpna v Kolešovicích; na jaře 20. května
Sokol účastnil se zájezdu do Lán k otevření tamní sokolovny.

Přednášky

O přednáškách (Cédl, Šíma, dr. Topka) referuje vzdělavatel Bříza
v Rak. nov. č. 15.

Dětský den

Církev čsl. pořádala 30. května na „Borech“ slavnost - dětský den.

Úmrtí

Sokol zdejší 10. listopadu želel ztráty svého starosty p. Jos. Šímy,
rolníka a zasloužilého sokolského pracovníka.

Havárie

Na křižovatce železnice se silnicí u nádraží v Kněževsi dne
14. května zachytil motorový vlak auto ing. Šimona z Rakovníka.
Zraněn nebyl nikdo.

Neštěstí

Dne 5. listopadu kopl kůň kočího Terče do hlavy a Terč zemřel
(ref.: R. n.).

Motorové vlaky
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Dne 24. února byla provedena nová volba prezidenta republiky.
Průběh volby byl vysílán rozhlasem a poslouchán ve škole žactvem. Byl zvolen opět náš Osvoboditel Tomáš G. Masaryk.

Na trati Rakovník – Louny letos začínají jezdit také motorové vlaky osobní, které na trati Krupá - Kolešovice jezdí již několik let.
Z učitelského sboru odešli učitelé J. Bříza a F. Hůla. Přišla učitelka
R. Beránková a V. Lehoučková.

S rozvojem radiotechniky přibývá též přijímacích přístrojů radiových v obci. Tu a tam na domech vidíme antény. Zavádí je zde
převážně místní elektrotechnik F. Česal.

Radio

Okrašlovací spolek dal vysázeti parčík před hostincem p. Posledníka na místě bývalého rybníka.

Parčík

Okresní sdružení republikánského dorostu uspořádalo 4. a 6.
března výstavku knih ve škole.

Výstavka knih

Dne 17. března pořádala místní osvětová komise pěvecký koncert
spolku „Slovanka“ z Kročehlav za dirigování učitele K. Hoffmana.
Mužský sbor šedesátičlenný zpíval v rámci letošních oslav Smetanových a Dvořákových (referát podrobnější: Rak. nov., březen
1934).

Koncert

O krádežích letos v naší obci referují Rakovnické noviny (v únoru
a v listopadu) t. r.

Krádeže

Veřejná obecní knihovna měla 187 čtenářů, kteří vypůjčili si celkem 6 018 knih. Nejvíce jsou čteny spisy: Javořická: „Mezihoří“,
Sokol-Tůma: „Na kresách“, Jirásek: „Temno“ (ref.: Rak. nov., 1934,
srpen).

Knihovna

Na první stránce mnohých knih je knihovníkova poznámka, že
knihu daroval Josef Amler, vrch. pošt. ofic. v. v. Byl zdejším rodákem a daroval zdejší obecní knihovně za 15 549 Kč nových knih.
Dne 12. prosince t. r. zemřel Amler, avšak svými dary dále žije v
myslích čtenářů kněževeských (ref.: R. n., 1934, červenec).

Skon mecenáše

Zastávky státních autobusů v Kněževsi:

Zastávky

Vjezd na náměstí od východu. Zastávka u hostince p. Haunera
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U pošty (střed severní silnice kněževeské)

Jihozápadní cíp náměstí. Zastávka před statkem p. starosty Vrábíka.
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