Letos poprvé používali česáči chmele veřejné umývárny, zřízené
ve stavbě místního národního výboru v budově čp. 123. Je tam 8
větších kabin se sprchami a 2 s vanami.

Umývárny pro
česáče

Žákovské a studentské skupiny při letošním česání chmele se
vcelku dobře osvědčily. Škola v sezoně chmelové opět osazena
byla česáči chmele.

Dobré zkušenosti
s mladými česáči

V roce 1953 dožíváme se velmi smutné skutečnosti. Po krátké
nemoci, když dožil (neuvedeno) let věku, zemřel nejlepší a největší žák slavného učitele lidstava V. I. Lenina J. V. Stalin, předseda rady, ministr Nejvyššího sovětu SSSR. U přijímačů s úzkostí
sledovali jsme zprávy o průběhu jeho nemoci, až došla smutná
zpráva, že dne 5. 3. 1953 nastala smrt.

Smrt J. V. Stalina

V Kněževsi pořádá se velký veřejný smuteční projev, vzdává se
pocta velkému Stalinovi.

Smuteční projev

Žáci ve škole se svými učiteli měli smuteční projev samostatně.

Smutek ve škole

Avšak překvapuje nás náhle nová, těžce vzrušující zpráva o těžkém onemocnění předsedy ÚV komunistické strany a prezidenta
Československé republiky Klementa Gottwalda, ktrýž právě se
vrátil z pohřbu velkého Stalina. K nemocnému povoláni byli
nejlepší lékaři naši a lékaři sovětští. Věříme, že Klement Gottwald
bude zachován, ale 14. 3. 1953 dochází smutná zpráva, že prezident Československé republiky zemřel.

Úmrtí
K. Gottwalda

V den pohřbu zastaven byl provoz veškerý na 5 minut. V Kněževsi pořádá se v sokolovně tryzna, kde s největší důstojností projevuje se úcta a oddanost velkému synu národa Klementu Gottwaldovi. U katafalku občané střídavě stojí stráž. Kněževeský občan,
předseda ONV v Rakovníku, jako člen krajského byra ústředního
stranického výboru v Praze, stál čestnou stráž u rakve Klementa
Gottwalda na Pražském hradě.

Pohřeb
K. Gottwalda

K 1. červnu 1953 provedena byla finanční reforma. Peníze byly
vyměněny v poměru 1:5, u větších kapitálů v poměru nižším,
což stoupalo progresivně. Postiženi byli ti, kteří peníze ukládali
doma a nedali je do oběhu prostřednictvím spořitelen. Až do
této doby mohli žíti a žili mnozí z kapitálů bez práce. Finanční
reforma ukázala, že byli skutečně jednotlivci, kteří někdy i velký
kapitál měli uschovaný doma. Tyto thesaurované částky se také
vyměňovaly, ovšem mnohoem nepříznivěji pro majitele než ty
částky, které byly uloženy ve spořitelnách. Těch, kteří thesaurovali peníze, poměrně nebylo mnoho. Vyskytli se jen jednotlivci,
kteří proti finanční reformě reptali, ale brzy pochopili, je-li příjem
pětkrát menší, je i zboží pětkrát lacinější. Ovšem byli i staří lidé,
kteří vydělávati již nemohou a žili z hotových peněz. Tito lidé
všichni dostali důchody, nikdo nezůstal bez finančních prostřed-

Měnová reforma
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ků. Peněžní reforma odkryla všechny, kteří peníze thesaurovali,
tu a tam to byla značná částka a leckterý se začervenal proto, že
patří také mezi ty, kteří chtěli ošidit.
Narodili se
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V roce 1953 se v Kněževsi narodili:
Věra Simandlová, 27. 5. 1953 ve mlýně čp. 283,
Jaroslava Simandlová, 27. 5. 1953 ve mlýně čp. 283,
Jaroslav Vaněk, 9. 12. 1953 v čp. 339.

Sňatky

V roce 1953 uzavřeli v Kněževsi manželství:
Jiří Stránský a Jiřina Brůhová z čp. 81,
Václav Ryvola a Danuše Kindlová z čp. 32,
Milan Kučera a Květa Bušková,
Miroslav Jelínek a Božena Němečková z čp. 214,
Vladimír Fuksa a Miluše Tůmová z čp. 189,
Jiří Čada a Dagmar Germanová z čp. 250,
Ing. Jiří Fojtík z čp. 302 a Jiřina Hrabaňová.

Zemřeli

V roce 1953 v Kněževsi zemřeli:
Bedřich Hauner, řezník z čp. 239, 79 let,
Juliana Bařtipánová, důchodkyně, čp. 227, 79 let,
František Česal, elektrotechnik, 55 let,
Marie Zusková, důchodkyně, 72 let,
Marie Závorová, důchodkyně, 74 let,
Josef Patrovský, důchodce, 84 let,
Josef Koutecký, důchodce, 55 let,
Marie Lebrušková, důchodkyně, 67 let,
Albín Vaněk, důchodce, 80 let,
František Kameník, důchodce, 73 let.

