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EAST FOURTEENTH, fni 1201 First av
e of Lake Shore boul east to San Lean-
dro Eden Township x

East Oakland
51 1st av *751 15th av

•101 2d av *S01 16th av
*151 3d av *851 17th av
•201 4th av 'goi ISth av
*251 5th av *951 19th av
301 6th av *1001 20th av
*351 7th av *1051 21st av
•401 Sth av *1101 22d av
•451 9th av *1151 23d av
•501 10th av •120] 24th av
•551 11th av *1251 25th av
•601 12th av *1301 26th av
*651 13th av •1351 27th av
•701 14th av •1401 2Sth av

Fruitvale
Fiuitvale av s3701 Merrill av

•3801 Liese av
*3901 Fremont av
•4001 Pomona av
n4102 Prospect av
S4101 Temple av
•4201 Fulton av
*4301 High

•320
s3301 Bassett
s3401 Brandon
n3402 Bray av
n3502 Redwood av
S3501 Tevis
n3602 36th av
S3601 Wheeler
n3702 37th av

Melrose
•4301 High
S4401 Blaine av
n4402 Poe
S4501 Harrison av
n4502 Patterson av
S4601 Cleveland av
n4602 Deering av
S4701 Austin av
n4702 Bryant av
S4.S01 Jackson av
n4802 Whittier av
S4901 Calhoun av
•5001 Bay av
S5101 Stanley
n5102 Marion av
S5201 Stuart av
n5202 Olive av
S53C1 Tyler
n5402 Dieves lane
n55n2 Central av

Seminary Park
n55 Central av or 55th av
n5600 Loretz av
n5700 Nutlev av
S5S01 Belvedere
•5900 Seminary av
s6001 Richfield av
n6101 Stanley av
S6101 Oliver 'av
•6200 Baker av
s6301 Jackson av
S6401 Palo Vista av or 64th av
n6500 Loma Vista or 65th av
s6601 Damon av or 66th av

Fitchburg

or 44th av
or 44th av
or 45th av
or 45th av
or 46th av
or 46th av
or 47th av
or 47th av
or 48th av
or 4Sth av
or 49th av
or 50th av
or 51st av
or 51st av
or 52d av
or 52d av
or 53d av
or 54th av
or 55th av

or 56th av
or 57th av
or 58th av

or 60th av
or 61st av
or 61st av
or 62d av
or 63d av

s68th av
n69th av
n70th av
s71st av
•72d av
•73d av
•74th av
•75th av

•80th av
•81 St av
82d av
•83d av
•S4th av
•S5th av
•R6th av

s75th ar
s76th av
*77th av
s7Sth av
s79th av
•SOth av
*81st av

Elmhurst
s87th av
•88th av
•89th av
*90th av
s91st av
*92d av
s93d av

*94th av
s95th av
•96th av
s97th av
*98th av
n99th av
n 100th av
nlOlst av

Bklvn Twp
neStanley rd
neBroadmoor
neDutton av

nl02d av
nl03d av
nl04th av
•105th av
sl06th av

, sl07 av
Stanley av

San Leandro
•Eden Twp
neCallen

boul •Davis
Hayward av

EAST LANE, Rock Ridge Ter, fm Havs
av 1 se of The Cross Road s to Mc-
Adam

oEAST LAWN, s of E 14th bet 59th and
63d avs

EAST LINCOLN, E Okld, see E 31st.

EAST NINETEENTH, fm Athol av 1 n
of E 18th to 24th av and fm Talcott av
and fm 25th av e to 27th av x streets
same as E 18th

EAST NINTH, fm east end of Sth street
Bridge to 8th av see E 8th

EAST NINTH, fm 302 Park av E Okld
e to unnamed street bet 28th av and
P3.rk ^t X

•1301 PaVk av ^1402 28th av
•1302 26th av *1452 unnamed
•1352 27th av *Park st

EAST OAK. Peralta Heights, 1 e of Athol
av fm Cleveland n to Clinton

•252 Cleveland *352 McKinley av
*302 Prospect av

oEAST OAKLAND HEIGHTS, e of 4th
av n of Hopkins

EAST SEVENTEENTH, fm 1352 4th av
to 16th av (Independence Square) and
fm 18th av to 24th av

EAST SEVENTEENTH, Fruitvale (inc

late Sausal and Evergreen), fm 27th av
e X 28th av and Sausal creek to Fruit-
vale av and fm King av to 34th av and
fm 40th av to Daly av and fm 41st av
to High X 42d av

EAST SEVENTEENTH. Seminary Park,
fm 55th av opp Fairfax av e to 57th av

EAST SEVENTH (late E Sth). fm 4th av
to 7th av n s S P Co R R

•202 4th av *302 6th av
•252 Sth av

EAST SIXTEENTH, fm 1302 2d av e to

Fruitvale av

•101 2d av •SOI 16th av
•151 3d av •851 17th av
•201 4th av •901 18th av
•251 5th av •951 19th av
•301 6th av •1001 20th av
•351 7th av •1051 21st av
•401 Sth av •1101 22d av
•451 9th av •1151 23d av
•501 10th av •1201 24th av
*551 11th av •1251 25th av
•601 12th av •1301 26th av
•651 13th av •1351 27th av
•701 14th av •1401 28th av
•751 15th av


