
LOKALA NYHETER 

 

Silverhill-farmare har planterat sina potatis och 

grönsaker. Mr. Plyms havre var 6 tum över jorden 

den 24 febr. 

 

”Idag sågade vi bra.” sade Sundin härom dagen. I 

alla fall går det flitigt till vid sågen sedan han tog 

hand om arbetet. 

 

Turister, som resa för att se världen, finna även 

vägen till Silverhill. Mr. och Mrs. Blank från 

Indiana gjorde en titt till vårt samhälle på väg till 

Cuba. 

 

Det var säkerligen en överraskning för Mrs. Sten 

att få huset fullt av objudna gäster, men så går det 

till i Silverhill ibland. Mrs’ Stens vänner ville på 

detta vis erkänna hennes trogna arbete i 

söndagsskolan. 

 

Hos målaren Carlson får man alltid en god kopp 

kaffe med dopp. Det är ej underligt att så många i 

förbifarandet göra en titt in och hälsa på husfrun, 

som alltid är munter och glad. Vännerna C. ha 

nyligen firat silverbröllop.  

 

Den alltid glada Mr. A. O. Nordin från Omaha 

avlade nyligen sitt andra besök till Silverhill för att 

utröna om hans land ännu låg kvar. Han måste ha 

förtroende för platsen, ty innan han lämnade, köpte 

han ytterligare 200 acres. 

 

Mrs. Oscar Johnson är nu först på tre års tid ensam 

kokerska i sitt eget kök. Mrs. Westerlund har 

nämligen tagit sitt eget vackra hem i besittning. Det 

kan med skäl sägas, att dessa damer gjort sin sak 

bra, som under en så lång tid kokat vid samma spis 

för sina respektive familjer. 

 

Mr. Peter Larson,  en av kolonins älste settlare, har 

nyligen bytt om sysselsättning. Förr har han ätt ut 

kolonisternas landstycken, nu mäter han huru stora 

fötter de ha. Glöm ej när skon klämmer, att Larson 

gör folkets ”undergång.” han halvsular och lagar 

stora och små skor och träffas alltid vid hotellet. 

 

 

 

 

LOCAL NEWS 

 

Silverhill farmers have planted their potatoes and 

vegetables. Mr. Plyms oats were 6 inches tall on the 

24th of Febr. 

 

”Today we sawed good.” said Sundin the other day. In 

all cases, the saw is widely used since he took charge 

of the work. 

 

Tourists who travel to see the world, also find the way 

to Silverhill. Mr. and Mrs. Blank from Indiana had a 

look at our society on their way to Cuba. 

 

 

It was certainly a surprise to Mrs. Sten to get the house 

full of uninvited guests, but that’s how it is in Silverhill 

sometimes. Mrs. Sten’s friends wanted in this way 

recognize her faithful work at the Sunday school. 

 

 

At the painter Carlson’s, you always get a good cup of 

coffee with dipp1. It is no wonder that so many 

passing through have a look and visit the housewife, 

who is always cheerful and happy. The friends C. have 

recently celebrated their silver wedding. 

 

The always cheerful Mr. A. O. Nordin from Omaha 

recently made his second visit to Silverhill to find out 

whether his land/property still remained. He must 

have confidence in the place, because before he left, 

he bought another 200 acres. 

 

Mrs. Oscar Johnson is now for the first time in three 

years alone in her own kitchen. Mrs. Westerlund has 

moved in to her own beautiful home. It’s fair to say, 

that these ladies have done well, by for such a long 

time have cooked by the same stove for their 

respective families. 

 

Mr. Peter Larson, one of the colony’s eldest settlers, 

has recently changed employment. Previously, he 

measured the colonists’ land pieces, now he measures 

how big feet they have. Do not forget that when the 

shoe rubs, that Larson makes people ”go under” He 

resoles and repairs big and small shoes and is always 

met at the hotel. 

 

                                                           
1 Dipp refers to the dipping one would do in the coffee with, 
for example, a cookie. 



Mr. Oscar Johnson har erhållet ytterligare en 

förtroendepost. Förutom fredsdomare, bitr. 

Postmästare, notarius publicus, m.m., är han 

utnämnd till väderprofet. Han skall taga avskrift två 

gånger om dagen, medels de instrument regeringen 

tillsänt honom rörande väderlek och vind. Silverhill 

stiger i graderna även hos Uncle Sam.  

 

Carl Vallentin har nu satt benen under sitt eget 

bord (skrivbord). Han har väntat på virke för sitt 

husbygge en längre tid, men då efterfrågan för 

detsamma är så stort, att två sågverk inte hinner 

tillverka nog att fylla behoven, brast tålamodet, och 

han tog i besittning rummer ovanför skolsalen. 

Rummet är enkelt men smakfullt möblerat. Mr. V 

spisar naturligtvis hos den snälla hotellfrun, Mrs. 

Wahlberg. 

 

Den glada Mrs. Lindeström, i sällskap med Mrs. 

Wilson från Chicago, gjorde ett längre besök hos 

herrskapet Palmer och tillbringade många trevliga 

stunder uti skogen eller kring kaffebordet. De 

tyckte mycket om landet, dricksvattnet, klimatet 

med den föresatsen att återvända med snaraste. 

 

Robert Seaquist från Wis. är nu här för tredje 

gången. Han har improvat sitt land och vaktar noga 

sina Silherhill-intressen. Han sägs ha ögat på en 

ångbåt och har mätt djuper på Fish river och 

Weeks bay. Det viskas att han är intresserad av att 

borra efter olja. Undra huru många som är med 

honom om detta? 

Det är en ”öppen hemlighet,” att en av Silverhills 

ungkarlar, som bär ett klingande namn, önskar få 

sig en fästmö. Han har en bur färdig och väntar nu 

på en fågel, som kan sjunga för honom. Också 

saknar han ej medel att underhålla både bur och 

fågel. Om nu blott någon flicka finnes, som är villig 

att utbyta ett vanligt Peterson- eller Johnson-namn 

mot ett som har Kling istället, så är saken avgjord. 

NYHETER hoppas snart få se alla ungkarlar 

lyckligt gifta. Det är icke gott för namnen att vara 

allena, nej icke ens i Silverhill. 

 

PEACHES lönar sig att odla. De mognar tidigt, ger 

stor skörd och säljs till högt pris. 

 

 

 

Mr. Oscar Johnson has received an additional position 

of trust. Besides Justice of the Peace, Assistant 

Postmaster, notary, etc., he is now appointed as 

weather prophet. He will take the transcript twice a 

day, with the instruments the government sent him 

regarding weather and wind. Silverhill rises through 

the ranks even with Uncle Sam. 

 

Carl Vallentin has now put his legs under his own 

desk. He has been waiting for lumber to build his 

house for a long time, but with the demand for the 

same being so great, that two sawmills do not have 

time to produce enough to meet the needs, his 

patience ran out, and he moved in to room above the 

school. The room is simply but tastefully furnished. 

Mr. V of course eats at the nice hotels wife, Mrs. 

Wahlberg. 

 

The cheerful Mrs. Lindestrom, in company with Mrs. 

Wilson from Chicago, made an extended visit with Mr. 

and Mrs. Palmer and spent many pleasant moments in 

the woods or around the coffee table. They liked the 

country, the drinking water, the climate a lot and have 

the intention to return as soon as possible. 

 

Robert Seaquist from Wis. is now here for the third 

time. He has improved his land and carefully looks 

after his Silherhill interests. He is said to have an eye 

out for a steamer and have measured the depth on 

Fish River and Weeks Bay. There are rumors he wants 

to drill for oil. Wonder how many people are with him 

on this? 

It is an ”open secret,” that one of Silverhills bachelors, 

wearing a klinging name, wishes get himself a fiancée. 

He has a birdcage ready and is now waiting for a bird 

that can sing for him. Also, he lacks no funds to 

maintain both cage and bird. Now if only one girl is 

found who is willing to change her common Peterson 

or Johnson- name with one that has a Kling instead, 

the issue is solved.  

NEWS hope soon to see all bachelors happily married. 

It is not good for the names to be alone, no, not even 

in Silverhill. 

 

It pays to grow PEACHES. They ripen early, give 

great harvest and are sold at high prices.  

 

 


