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Rok tento nazvati se může dle všeobecné úrody dosti dobrým , ač
úroda obilní byla pouze prostřední. Za to však chmele byla
hojnost, cena jeho však nepříliš vysoká: Průměrná cena jest 50
zl. za celní cent. Nejvyšší cena v naší obci byla 95 zl., nejnižší
25 zl., z čehož viděti lze jasně, jak rozdílné jsou ceny chmele
v jednom roce. Úhrnem bylo v naší obci 110 metr. ct. Cukrovky
byla hojnost, takže se po jednom korci urodilo až 100 mt.ct. a na
panském až i 200 mt.ct. Cena luční řípy byla 1 zl., polní 1 zl. 30
kr. za metr. ct. Letos postavena u nádraží továrna na cichorii,
kterou tam vedle sušírny na řípu, která již 4 léta pracuje,
postavil p. Šimon Glaser, majitel hospodářství a koželužny
v Lenešicicíh (žid). Dne 13. června vypukl o 10. hodině večerní
oheň v stodole p. Jana Wagnera, rolníka v čís.82, způsobem
doteď neznámým i strávil ji, jelikož byla celá ze dřeva a slámy,
úplně. Štěstí bylo, že stodola ta stála o samotě, takže přičiněním
zdejšího sboru hasičského oheň úplně byl obmezen. Mladistvý
tento hasičský sbor za nedlouhého svého trvání osvědčil se již
často a sice v celém okolí, takže již i pochvalné listy obdržel
z některých okolních obcí. Letos při požáru na Hoblíku
vyznamenal se též, takže mimo pochvalu obdrželi 50 zl. odměny
od Jeho Excellence p. Bedřicha hraběte Thun-Hohenšteina na
Peruci, jenž jest majitelem Hoblíka. U vysazování na roklích u
cihelny pokračovalo se i letos, kdy vysázeno bylo opět as 5000
sazenic křovin, které obdržela obec z Terstu. Dále vysázeno 90

lípových stromků na aleji od „mlejnka“ k Ovčínu i ujmuly se
dobře až několik. Ceny obilí v letošním roce byli následující : žita
hektolitr za 5 až 7 zl. ječmene za 6 - 6 zl. 50 kr., pšenice za 8 až
10 zl. V létě na počátku žní vyskytla se zde vzteklina u psů,
takže jich musilo být 23 zabito.

