
Ni bör fortast möjligt lösgöra eder från alla 

hinder och medfölja en av våra exkursioner till 

SILVERHILL 

 

Ni kan då med egna ögon se vad 

företagssamma landsmän redan uträttat samt 

vad framtiden har att bjuda på i den ”soliga 

södern.” 

 

Resan går över Illinois’ slätter till St. Louis. 

Sedan till Cairo, där vi far över Ohio-floden på 

en av världens längsta järnvägsbryggor. Vidare 

vi genom skynda nordvästra hörnet av 

Kentucky och Tennessee; så ned genom 

trakter i Mississippi, där somliga av 

inbördeskrigets mest blodiga strider 

utkämpades. På torsdagsmorgonen, då man 

blickar ut genom kupé-fönstret, ilar tåget 

genom en för nordbon syndbarligen ny värld. 

Den bistra norden, med snö och is, har 

lämnats bakom såsom en obehaglig dröm och 

naturen ler mot honom iklädd sin härliga 

vårskrud. 

Sedan några timmar blivit använda för att 

bese den mer än 200 år gamla staden Mobile, 

fortsättes resan med båt över Mobileviken. 

Detta är en angenäm färd. På andra sidan finns 

Silverhill-boar till mötes med skjuts. Så en kort 

stund genom furuskogen och målet för resan 

är uppnått. Framkomna, omhändertas alla av 

vännerna Wahlberg, som förestå hotellet. 

 

 

Ingen kan gärna få större valuta för sina 

respengar än genom en färd till Silverhill. 

Välkommen nästa gång! 

Nästa exkursioner lämnar Chicago den 1 och 

15 april samt 6 maj. 

 

Skriv till eller besök SVEA LAND COLONY 

112 S. Clark Street, (Chicago Opera House 

Bldg., Suite 512) CHICAGO, ILL. 

eller SILVERHILL, BALDWIN CO., 

ALABAMA 

 

You should as soon as possible detach 

yourselves from all obstacles and accompany 

one of our excursions to SILVERHILL 

 

You can then see for yourselves what 

enterprising countrymen already have 

accomplished and what the future has to offer 

in the ”sunny south.” 

 

The journey passes Illinois’ plains to St . Louis. 

Then to Cairo, where we go over the Ohio 

River on one of the world’s longest railway 

bridges. Furthermore, we hurry through the 

northwest corner of Kentucky and Tennessee; 

then down through areas in Mississippi, where 

some of the Civil War bloodiest battles were 

fought. On Thursday morning, when you look 

out the cabin window, the train rushes by for a 

Northerner clearly visible new world. The grim 

North, with snow and ice, has been left behind 

like an unpleasant dream and nature smiles at 

him wearing his glorious springtime. 

 

After a few hours being spent to see the 

more than 200 years old city of Mobile, the 

journey continues by boat across the Mobile 

Bay. This is a pleasant ride. On the other side 

are Silverhillians to meet you up with a ride. 

Then, after a short while through the pine 

forest, the final destination is made. Arrivers 

are all taken care of by the friends Wahlberg, 

who superintend the hotel. 

 

No one may well get more for their travel 

money than by a trip to Silverhill. Welcome 

next time! 

Next excursions leave Chicago on April 1st 

and 15th as well as May 6th. 

 

Write to or visit SVEA LAND COLONY 

112 S. Clark Street ( Chicago Opera House 

Bldg. , Suite 512) CHICAGO , ILL . 

or SILVER HILL , BALDWIN CO.,  

ALABAMA 


