
46 OAKLAND STREET GUIDE

EAST FOURTEENTH (Cont'd)

n4602 Deering av or 46th av
s4701 Austin av or 47th av
n4702 Bryant av or 47th av
s4801 Jackson av or 48th av
n4802 Whittier av or 4Sth av
s4901 Calhoun av or 49th av
*5001 Bay av or 50th av
s5101 Stanley or 51st av
n5102 Marion av or 51st av
S5201 Stuart av or 52d av
n5202 Olive av or 52d av
S5301 Tyler or 53d av
n5402 Dieves lane or 54th av
n5502 Central av or 55th av

Seminary Park
n55 Central av or 55th av
n5600 Loretz av or 56th av
n5700 Nutley av or 57th av
s5801 Belvedere or 58th av
*5900 Seminarv av
s6001 Richfield av or 60th av
n6101 Stanley av or 61st av
s6101 Oliver av or 61st av
*6200 Baker av or 62d av
s6301 Jackson av or 63d av
s6401 Palo Vista av or 64th av
n6500 Loma Vista or 65th av
s6601 Damon av or 66th av

Fitchburg-
s68th av s75th av
n69th av s76th av
n70th av *77th av
s71st av s7Sth av
*72d av s79th av
*73d av *80th av
*74th av *81st av
*75th av

Elmhurst
*80th av s87th av
*81st av *88th av
*82d av *89th av
*S3d av *90th av
*84th av s91st av
*85th av *92d av
*86th av s93d av
*94th av nl02d av
s95th av nl03d av
*96th av nl04th av
s97th av *105th av
*98th av Jones av sl06th av
n99th av sl07 av
nlOOth av Stanley av
nlOlst av

San Leandro
Bklvn Twp *Eden Twp
neStanley rd neCallen
neBroadmoor boul *Davis
neDutton av *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 NINETEENTH, Fruitvale. late
Whittier. fm Sausal Creek, s of Foot-
hill hlvd e to Fruitvale av

*2900 Sausal Creek

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

EAST NINTH, fm Park av, E Okld, e to
X 26th, 27th and 28th avs consv nbrd

EAST OAK, Peralta Heights, 1 e of Athol
av see Montclair 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 Rosedale 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 8th), fm 4th av
to 7th av n s S P Co R R

EAST SIXTEENTH, fm 2d av e to 34th
av and fm Rosedale av to 42d av and
fm 55th av to 57th av x consv nbrd avs
and 201 Second av

*2850 Park *4050 Rosedale av
*3201 Fruitvale av

EAST TENTH (inc late Putnam, Pine
and Tenth in Fruitvale and Melrose),
fm 2d av e to 10th av and fm Park av
and 25th av to e of 28th av x Park st

and fm 30th av e to 50th av x consv
nbrd avs

*201 2d av *3201 Fruitvale av
*2500 Park av *4301 High
*2850 Park st

EAST THIRTIETH, sw of Beulah Park
fm 14th av and 19th av e x

19th av *Knox av
21st av *Highland av

EAST THIRTY-EIGHTH, E Okld Heights
2 n of Hopkins fm 13th av and 4th av
O T car line e to Division x

sBruce *Ardley
nBeaumont av *Woodrufe av
nBrighton av *Elston av
*14th av *Linwood av
Randolph av *Division

EAST THIRTY-FIRST. E Okld, 4 s of
Hopkins e fm 13th av e

nStuart xsVallecito pi *14ih av

EAST THIRTY-FOURTH (late Clinton),
fm 4th av opp Clinton e to 14th av
Buelah Park x *Elliott, *13th av,

*Stuart and *Bruce

EAST THIRTY-SECOND (late Bay View
av) (former Montgomery), fm 13th av
opp Bay View av e to Beulah Park x

Stuart *14th av
*Bruce

EAST THIRTY-SEVENTH, E Okld
Heights. 1 n of Hopkins fm 4th av e to

June Division and Hopkins nr Sausal
Creek x

Kingsley *Randolph av
*Emerson *Ardley


