
52 OAKLAND STREET GUIDE.

FLEET ROAD, Fourth av Ter, w of
Greenwood av fm Hampel n to Key
Route Ext Right of Way, thence e to
Greenwood av.

FLEMING AV (inc late Stuart), Kings-
land Tr, fm High 1 n of Walnut av e
to 55th av X nPleasant av

*Courtland av nMoreom av
*Monticello av nBirdsall av
*Kingsland av

FLORA, Fitchburg, 4 n of E 14th fm
Grant av to Yoakum av

FLORA, Fruitvale, see Lyon av fm Har-
rington to Liese av

FLORA Havencourt fm 64th av e to T3d
av

FLORENCE, fm Broadway n of Clifton
and Broadway Ter e to Seward x
Thomas

FLORENCE AV, Allendale, see Liese av
Car Line (38th av) fm Marion av n to
Suter

FLORENCE AV, North Piedmont Hts,
fm Bellevue av 1 e of Alice e x

n Edith
wBrookside av e
sBellvue av nr wSheridan rd,wProctor av

FLORIDA, Fruitvale Hts, 2 n of Hopkins
fm Maple av e x Laurel av, Peralta
Creek, Midvale av

FLORIO, Claremont, fm 6058 College av
ne to Ross x

*6200 College av *6300 Cherry

FOLKERS, Pleasant Valley, see Glen
View av

FOOTHILL BOULEVARD, fm the west-
ern termination of Talcott av 1 n of
E 16th St nr 25th av e to Stanley av,
Elmhurst and San Leandro Boundary
Line x

s36th av
sBridge av
nHarrington av
*Liese av Car Line

or 38th av
sFremont or 39th av
nAlma or 40th av
s40th av
nRosedale av
nHastings av or 41st
sProspect av or 41st
nSteinway or 42d av

n26th av
s26th av
n27th av
s27th av
s28th av
n Mitchell
nAustin
nRutherford
*Fruitvale av
sKing av
nPeralta av
nBray or 34th av
*Redwood or 35th av nCourtland av
nCrosby av xHigh
nMinnesota av
Melrose Heights and Seminary Park
*High
*45th av
s46th av
*47th av
*49th av
*50th av
*51st av
Vicksburg av
nCongress av

sNutley av or 57th av
sFairview way
*Seminary av
sFortune way
nWalnut av
*Mills av
*Eureka av
*Baker av
*Hillsdale av

*Fairfax av
nBelvidere av
*Cole
*Trask
*Central av or
55th av

Fitchburg and Elmh
sChurch
wTrenor
*73d or Yoakum avs
nMars
nJuno
s77th av or Fitch av
sKleber
s90th av or Grand av
nThermal av
nMarlin
*94th av or
Mountain View av

nGibson av
sChurch
wTrenor

urst
s96th av or
Bay View av
*98th av or Jones av
sWarner av
nTaylor av
s99th av or
Hilton av
nWise av
slOOth av or Ivy av
sByron av
*Stanlev av
slOBth av

FORD, North Alameda Tr (inc late Val-
dez), fm Harbor Water Front e to
Fruitvale av 2 n of Tidal Canal x

*Park av *Park st *Peterson
*Derby *Lancaster

FOREST, Claremont, fm 301 College av
w to Ayala and 59th x

sLawton av nOak Grove av
*Shafter av *Claremont av
*Miles av nColby

FOREST, Upr Fruitvale, see Brookdale
av

FORTIETH, fm Piedmont av 1st s

Key Route Depot w to Adeline x
*152 Piedmont av *475 Clarke

of

*251 Cerrito
*302 Broadway
*352 Diamond
*376 Opal
*402 Shatter av
*425 Webster
*450 Ruby

*502 Telegraph av
*652 Grove
*902 West
*842 Lusk
*902 Market
*y52 Linden

FORTIETH AV, Fruitvale (late Pomona
and Comstock av), fm Wattling n to
Foothill boul 3 w of High x

*E 10th eE 17th
*E 12th *E18th
*E 14th *Foothill boul

FORTUNE WAY, Seminary Park, fm
Seminary av 1 s of Foothill boul e to
Hillsdale av x

*Mills av *Baker av or 62d av
*Eureka av

FORTY-EIGHTH, Alden, fm Lawton av
1 n of 45th w to Shattuck av and fm
Adeline s s Temescal Creek to San
Pablo av Emeryville x

*402 Lawton av *502 Telegraph av
*426 Shatter av *602 Shattuck av
*452 Webster *1002 Temescal Creeh
n476 Maple w of Adeline

FORTY-EIGHTH AV (inc late Jackson
and Whittier avs), Melrose, fm S P Co
rr 2 e of Melrose Station n to Vicks-
burg av x

*E lOth *Foothill boul
*E 12th *Ygnacio
*E 14th *Boulevard av
Bond *Vicksburg


