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 In 1848 gold was discovered in California near San Francisco and
the famous Gold Rush started. Hundreds of miners forty-niners
faced hardship and death on the way across the unexplored
wilderness west of the Mississippi River to make their fortune.
 The building of the Transcontinental
Railroad was finished in 1869 and
gave a tremendous impetus to the
colonization of the west and brought
prosperity to the isolated farmers of
the plains.
It stretches 3,000 miles from the
Atlantic to the Pacific Oceans.
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 The miners came from all around the United States.
 They even came from other countries, including Mexico,
Australia, China, France and England.
 They left their families and jobs and made a difficult trip to
California where they wanted to make a fortune in gold.
 Towns and camps grew quickly. They were rough places.
 There was almost always the saloon, where the men drank
whiskey and gambled at cards.
 In mining towns men stole and sometimes killed for gold.
 In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a
city with a population of 50,000.
 In 1850 California had enough people to become a state.
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a)
b)
c)

In 1849 thousands of men came to California because
they were forty-niners
they wanted to find gold
they wanted to find new families there


a)
b)
c)

Towns and camps in California
were usually rough places to live
grew where there was a saloon
grew slowly


a)
b)
c)

In 1850 California
had a population of 50,000
became a state
had only one village, San Francisco
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