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General Administration Department Departamento da Administração Geral 

Administration Office of the Comunidades of Salcete 
Administração das Comunidades de Salsete 

Section of Comunidades of Canacona 
Secção das comunidades de Canacona 

NOT :ce 

Armando Santana Pereira , Administrator: 

It is hereby made known that according to the terms of 
article 509 of the Code of Comunidades in force , the under 
mentioned days are set for the examination of accounts of 

the clerks and other key -keepers of the safes for the comu 
nal year 1965-66 , of the below indicated Comunidades of 
Canacona Taluka . The clerks should be present on the 

said days at 10 a . m . in this Office and must notify the 
said key - keepers according to the article 510 of the same 
Code and send the books, documents and other papers for 
the said purpose in antecipation of eight days . 

June, 1966 . 

Cola 24 . 

July , 1966 . 

Canacona 1, Gaundongrem 8 , Poinguinim 15 , Nagorcem 
-Palolem 22 , Loliem - Polem 29. 

Margão , 21st May , 1966.-- The Administrator , A. 8. Pereira . 

Edita! 

Armando Santana Pereira , Administrador : 

Faço saber que, nos termos do artigo 509.º do Código das 
Comunidades em vigor, são designados os dias infra mencio 
nados para tomada e julgamento das contas dos escrivães 
e outros claviculários dos cofres , do ano comunal de 1965 
-1.966 , das comunidades do concelho de Canacona , abaixo 
designadas , devendo os escrivães assistir nos dias indicados , 
às 10 horas, nesta Administração , ao julgamento das suas 
contas fazendo as notificações determinadas no artigo 510 . 
do citado código e enviar a esta Administração, os livros , 
documentos e outros papéis precisos para o dito fim com ante 
cipação de oito dias. 

Junho de 1966 . 

Cola: 24 . 

Julho de 1966 . 

Canacona 1, Gaundongrém 8 , Poinguinim 15 , Nagorcém 
-Palolém 22 , Loliém - Polém 29. 

Margão , 21 de Maio de 1966. --- O Administrador , A. S. 
Pereira , 

Administration Office of the Comunidades of South Zone 
Administração das Comunidades da Zona Sul 

Section of Comunidades of Mormugão 
Secção das comunidades de Mormugao 

Editai 
Notice 

In accordance with the article 309 of the Code of Comuni 
dades, the undermentioned days are fixed for the examination 
of accounts of the year 1965-66 , of the clerks and other key 
-keepers of the safes of the Comunidades of this Taluka , indi. 
cated below . The clerks should be present on the said days 
at 10 a . m . for the examination of accounts and issue notices 
according to article 510 of the same Code , and send those 

notices , books and other documents referred to in sub - clause 1 of the said article at least 8 days in advance : 

Nos termos do artigo 509. do vigente Código das Comuni 
dades , designo os dias abaixo indicados para tomada das contas 
da gerência do ano comunal de 1965-66 dos escrivães e outros 
claviculários dos cofres das comunidades deste concelho , infra 
mencionadas, devendo os mesmos escrivāes assistir ao julga 
mento das suas contas às 10 horas nos dias designados e fazer 
as notificações a que se refere o artigo 510.º do dito Código 
e enviar a esta Administração , com precedência de 8 dias 
todos os livros e documentos necessários: 

... 

Month of July : 

Day 1 - Cuelim . 
Day 8 - Sancoale . 
Day 15 -- Cortalim . 

Mês de Julho : 

Dia 1 Cuelim . 
Dia 8 Sancoale , 
Dia 15 Cortalim . 
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Day 22 Quelossiin . 
Day 29 Arossim . 

Month of August : 

Day 5 — Pale . 
Day 12 Chicalim . 
Day 1 :9 Issorcim . 
Day 26 Cansaulim . 

Month of September : 

Day 2 - Ohicolna . 
Day 9 -- Vadem . 
Day 16 - Velcão. 
Day 23 Dabolim . 
Day 30 — Mormugão. 

Vasco da Gama, 28th May , 1966. -- The Administrator , 
Armando Santana Pereira .. 

Dia 22 --- Quelossiin . 
Dia 29 Arossim . 

Mês de Agosto : 
Dia 5 Paule . 
Dia 12 Chicabin . 
Dia 19 Issorcim . 
Dia 26 -- Cansa ulim , 

Mês de Setembro : 

Dia 2 - Chicolna . 
Dia 9 Vadém . 
Dia 16 ---- Velçao. 
Dia 23 -- Dabolim . 
Dia 30 -- Mormugão . 

Vasco da Gama, 28 de Maio de 1966. --O Administrador , 
Armando Santana Pereira . 

-AF 

Finance Department Departamento das Finanças 

Department of Revenue and Taxes Departamento de Rendimentos e Impostos 

o 
Notice 

It is hereby notified that the Government has decided that 
the Complementary tax relating to the year 1966 , on income 
not affected by income- tax shall be collected in the manner 
and time specified below : 

The declaration in the prescribed form m / 1 (as appended 
to the respective law ) shall be filed in the current month of 
June, and the declarations in forms m / 3 , m / 4 and m / 5 refer 
red to in the said Law shall be filed up to the end of the 
next month of July . 

The tax levied shall be paid in one instalment, whatever 
may be the amount payable , in the month of November, 1966 . 

Department of Revenue and Taxes , Panjim , 4th June, 1966 . 
-- The Commissioner , Carmo de Noronha . 

Aviso 
Faz - se público que o Governo determinou que o imposto 

complementar relativo ao ano de 1966 , sobre rendimentos não 
afectados pelo income- tax , deveria ser cobrado da maneira 
e altura a seguir indicadas : 

A declaração no impresso modelo m / 1 ( anexo à respectiva 
lei ) deverá ser prestada durante o corrente mês de Junho e 
ais declarações nos impressos modelos m / 3 , m / 4 e m / 5 , a que 
se refere a citada lei , deverão ser prestadas até ao fim do 
inês de Julho próximo. 

o imposto cobrável deverá ser pago numa só prestação , 
qualquer que seja a importância a ser paga , no mês de Novem 
bro de 1966 . 

Departamento de Rendimento e Impostos, em Pangim , 4 die 
Junho de 1966. — Comissário , Carmo de Noronha . 

Taluka Revenue Office , Quepom « Taluka Revenue Office , Quepem » 

Aviso 

- 

Notice 

The following quantity of country liquor will be sold in 
auction on 18th June, 1966 , in the premises of the Taluka 

Revenue Office , Quepem , lat 11-30 a . m . Ito the bidder who 
offers the highest price . 

Country Cashew Liquor : 

1. Cashew liquor of strength 150 57 quant bottles . 
2. Cashew liquor of strength 140 --- 46 quart bottles . 

Country Palm Liquor : 

1. Palm Liquor of strength 20" --- 13 quart bottles . 
2. Palm Liquor of strength 19 ° 10 quart bottles . 
3. Palm Liquor of strength 18 ° --- 13 quart bottles . 
4. Palm Liquor of strength 13 ° —- 111 quart bottles. 

Only licenced vendors of such liquor will be allowed to 
participate in the auotion . 

The successful bidder will have to pay the Excise Duty 
leviable on the above quantity of liquor and the sales tax 
at the rate of 2 % on the bidding price , as well as the price 
immediately . 

The Government however reserves the right to reject the 
bid without assigning any reason . 

For further details please contact the Revenue Of 
fice , Quepem . 

Quepem , 24th May , 1966. - The Head of Taluka Revenue 
Office , Raul de Maria Mascarenhas. 

Faz -se público que no dia 18 de Junho de 1966 , às 
11-30 horas , no recinto de « Taluka Revenue Office , de Que 
pém , será vendido, em hasta pública , a seguinte quantidade 
de espirito nativo . 

Espirito de Cajú : 

1. Espirito de Caju de força 15 ° - 57 garrafas. 
2. Espirito de Caju de força. 14 ° -- 46 garrafas . 

Espirito de Palmeira : 

1. Espirito de palmeira de força 20 ° . - 13 garrafas . 
2. Espirito de palmeira de força 190 -- 10 garrafas . 
3. Espirito de palmeira de força 18 ° -- 13 garrafas. 
4. Espirito de palmeira de força 13º.- 11 garrafas . 

Poderão concorrer à praça só os vendedores licenciados de 
bebidas alcoólicas . 

O concorrente cujo lanço for aceite terá de pagar ime 
diatamente o valor da arrematação e bem assim o imposto de 
Excise e 2 % Sales Tax que incidir , sobre as bebidas alcoólidas 
arrematadas. 

O Governo reserva para si o dineito de nejeitar qualquer 
lanço sem justificação . 

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos na. « Taluka. 
Revenue Office » de Quepém . 

Quepém , 24 de Maio de 1966. — Chefe da Repartição , 
Raúl de Maria Mascarenhas. 

Advertisements 
Anúncios 

Notary Office of the Judicial Division of Bardez Notariado da Comarca de Bardês 

Extract of habilitation 

For the effects of law , I make it known that in this 
Office , on the 13th of the current month of April , at page 57 , 
onwards of the book no . 683 , a deed of habilitation has been 
drawn , from which it is seen that having died on the 26th 

Extracto de habilitação 

Faço saber , para os fins da lei , que neste cartório , em 
13 do mês corrente de Abril, a fls . 57 em diante do L. n . ° 683 , 
foi lavrada uma escritura de habilitação , donde se vê : - Que 
tendo vindo a falecer em 26 de Julho de 1985 , no bairro 
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July , 1965 , in the ward Cotula of Saligão, Mariano Tomás 
de Aquino da Vitória Lobo , without testament or any other 
disposition , left as his widow and half - shaner his wife Alice 
Julieta Olivia Ferrão Fonseca e Lobo and as his sole and uni 

versal heiress his daughter Marline Maria Lona Najina da 
Vitoria Fonseca , both residing at Saligão, not having there 
thus any other person who , according to law , could prefer 

them or with whom concur to the property of the said Ma 
riano or Mariano Tomás de Aquino Vitoria da Costa Lobo 
or still Mariano da Vitória Lobo . 

Mapuça , 20th April , 1966. --The Assistant, Camilo Souza . 
V. no . 83/1966 

Cotula de Saligão, sem testamento ou qualquer outra dis 
posição , Mariano Tomás de Aquino da Vitória Lobo , deixou 
por sua viúva e meeira a sua mulher Alice Julieta, Olivia 
Ferrão Fonseca ou Alice Julieta Olívia , Fonseca Costa Lobo 
ou Alice Fonseca e Lobo e por sua única e universal herdeira 
a sua filha Marline Maria Lona Naline da Vitória Fonseca , 
as duas da mesma de Saligão , não havendo , assim qualquer 
outra pessoa que segundo a lei lhes prefira ou que com elas 
concorra à herança do mesmo Mariano , ou Mariano Tomás 
de Aquino Vitória da Costa Lobo ou ainda Mariano da 
Vitória Lobo . 

Mapuçá , 20 de Abril de 1966. - O Ajudante , Camilo souza . 
G. n . 83/1966 

Administration Office of the Comunidades of Salcete Administração das Comunidades de Salsete 

Section of Comunidades of Canacona 

2 A period of 180 days is allowed for clains from the date 
of publication of this notice in Government Gazette, according 
to the items of the Decree dated 5th December , 1910 , passed 

by law and in force by virtue of Degree dated 24th March 1911 , 

to all interested parties who may have a right to the pay due 
to and security amount kept by Shri Orisna Bicu Porobo 
Garncar, former clerk of Comunidades of Canacona - Cola -Na 

gorcem -Palolem ( group ) , who expired on 24-11-65 . 
The referred to amounts are claimed by his vidow Radhabai 

Porobo Gauncar . 

Margāo , 29th April, 1966 . The Secretary , Bogvonto Vitol 
Porobo Chimulcar , 

Visa . — The Administrator , A. S. Pereira . 

Secção das Comunidades de Canacona 

2 Por esta Administração correm éditos de 180 dias, a 
contar da publicação deste no Boletim Oficial, nos termos do 
Deareto com força da lei de 5 de Dezenbro de 1910 em vigor , 

em virtude do Decreto de 24 de Março de 1911, citando quais 
quer interessados que se julguem com direito a vencimentos 
em dívida bem como a caução prestada pelo escrivão sido das 
comunidades de Canácona , Cola , Nagorcém - Palolém ( grupo ) 

do concelho de Canacona , Sr, Crisna Bicú Porobo Gauncar , 
falecido em 24 de Novembro de 1965 . 

AOS referidos abonos habilita - se al sua viúva Radhabai 

Porobo Gauncar. 

Mangão , 29 de Abril de 1966 . -O Secretário , Bogvonto Vitol 
Porobo Chimulcar , 

Visto. - O Administrador, A , S. Peretra . 

- 

G. n . ° 86/1966 
V. no . 86/1966 

Administration Office of the Comunidades of Barder Administração das Comunidudes de Bardes 

Anúncio 
Notice 

3 In accordance with the terms and for the purposes es 
tablished in the article 330 of the Code of Comunidades in 

force . It is announced that father Servulo Vaz , resident of 
Bombay, has applied on lease for the passage of his house , 
a strip of land named « Tarchen -Galum » , situated at Colvale 
and belonging to the Comunidade of the same village . It is 

bounded on the east by the referred property of the petitioner , 
on the west by the street already eliminated that from Ma 
puça leads to the ferry of Colvale, on the north by the pro 

perty of Panduranga Xete Verlencar and on the south by the 
national highway no . 1 covering a probable area of 115 sq . me 
tres. Fue no. 97/1966 . 

Mapuça , 24th May , 1966. --The Clerk , Pundolica Pandu 
ronga Sinai Cacodcar. 

V. no.73 / 1966 

(Repeated ) 

3 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Pe. Sér 
vulo Vas , residente em Bombaim , pretende em aforamento 
para serventia da sua casa , uma faixa do terreno denominado 

« Tarichem -Galum » , sito em Colvale e pertencente à comuni 
dade da mesma aldeia , confrontado de nascente com o referido 

prédio do requerente, de poente, com estrada já eliminada 
que de Mapuçá se dirige para passagem de Colvale, de norte com o prédio de Panduranga Xete Verlencar e de sul com a 

estrada nacional nº 1 , na área provável de 115,00 mp. Pro 
cesso n.º 97/1966 . 

Mapuçá , 24 de Maio de 1966. -O Escrivão , Pundolica Pan 
duronga Sinai Cacodcar . 

G. n . 73/1966 

(Repetido ) 

Civil Registration Office of Goa 

4 Baguembai Naique, spinster , domestic , residing at Ca 

ranzalem , desiring to change her name to Shalan Shridhar 

Naik , any person having objections is invited to file them 
in the terms of no . 3 of article 178 of Civil Registration Code, 
within 30 days. 

V , no. 84/1966 

Conservatória do Registo Civil de Gos 

4 Baguembai Naique, solteira , doméstica , residente em 
Caranzalém , desejando mudar seu nome para . Shalan 
Shridhar Naik , são convidados , nos termos do n.º 3 do ar 
tigo 178.º do Código do Registo Civil, quaisquer interessados 
'a deduzirem a oposição que tiverem , no prazo de 30 dias. 

G. no. 84/1966 

6 Fulubai Naique , spinster , domestic , residing at Ca 
ranzalem , desiring to change her name to Malan Shridhar 
Naik , any person having objections is invited to file them 
in the terms of no. 3 of article 178 of Civil Registration Code , 
within 30 days . 

Panjim , 19th May , 1966. - The Conservator , Xavier da 
Piedade Menezes . 

V. no . 85/1966 

5 Fulubai Naique, solteira , doméstica , residente 'em 

Caranzalém , desejando mudar o sau nome para Malan 
Shridhar Naik , são convidados, nos termos do n.º 3 do ar 
tigo 178.º do Código do Registo Civil , quaisquer interessados 
'a deduzirem a oposição que tiverem , no prazo de 30 dias. 

Pangim , 19 de Maio de 1966. — Conservador , Xavier da 
Piedade Meneses . 

G. n . 85/1966 

Conservatória do Registo Civil de Margão 
Civil Registration Office of Margao 

6 Francisco Estibeiro , resident in Macazana , major , 
desires to change his name to Antonio João Estibeiro . Any 
interested party is hereby notified , according to para 3 of 

6 Francisco Estibeiro , residente em Macazana , dese 
jando mudar o seu nome para António João Estibeiro , são 
convidados nos termos do n.º 3 do artigo 178.º do Código do 
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article 178 of Civil Registration Code, to lodge any complaint 

he may have against his intention to change his name to 
the Government within 30 days from the publication of this 
notification in the Government Gazette . 

Margão , 3rd June, 1966. — The Conservator , N. Carvalho , 

V. no . 90/0966 

Registo Civil, quaisquer interessados deduzir qual 

quer oposição que tiverem perante o Governo no prazo de 
30 dias. 

Margāo , 3 de Junho de 1966. -- O Conservador , N. Car 
vulho . 

G. n . 90/1966 

The Goa Urban Co-operative Bank Ltd. Panjim « The Goa Urban Co-operative Bank latd . Pangim » 

1st Notice 

7 It is hereby announced , for due purposes , that Madeva 
Jaganata Naique, resident of Reis -Magos, the hereditary 
father of late subscriber of 3rd grade class C , no . 614 , Data 
Madeva Naique, requested to this Bank the payment of 
allowances and bonus, to which he is entitled . Therefore all 
those who think they are entitled to the same amount, should 
submit their petitions to this Office , within 30 days from 
publication of this notice in the Government Gazette . 

Panjim , ist June, 1966. m . The Manager , F. de P. & Fonseca : 

1." Anúncio 

7 Para os devidos efeitos se anuncia que Madeva. Jaga 

nata Naique, residente em Reis -Magos, na qualidade de pai 
herdeiro do sócio n.º 614 do 3.º grau da classe C , Data Ma 
deva Naique, requere o pagamento do crédito e bónus a que 
tem direito , com formalidades legais . Quem julgar com melhor 
direito ao mesmo o aduza perante a Cornissão Executiva 
deste Banco , no prazo de 30 dias , contados da publicação 
deste no Boletin Oficial . 

Pangim , 1 de Junho de 1966. - 0 Gerente , F. de P : e 
Fonseca . 

G. n . 78/1966 V. no . 78/1966 

« Comunidade» Comunidades 

Fraternal of Aldona 

8 The interested persons who wish to take on lease the 
following paddy fields of this Comunidade , for the remaining 
six -year period of 1:962 to 1967, for the below mentioned rents 
are hereby invited to apply to the Administrative Board , 
within 10 days from the publication hereof in the Government 
Gazette, handing over their application at the meeting place , 
with all details necessary for the classification of their pre 
ferencial right in accordance with the Order no. GAD / 74 / 62 / 
21347 dated 18-12-1962 : (62 Unico lanço de Muxi Canturli 
Batti 2 .curos e 4 medidas ; 22 — Unico lanço de Sanon Xeta 
1 curo e 6 medidas; 57 — Unico lanço de Xemparo Batti 13 cu 
rós e 4 medidas ; 120 — Único lanço de Tarchi Zuvanchi Batta 
16 curós e 6 medidas ; 122 -- Unico lanço de Utordachi Batta 
16 curós ; 721 -- Unico lanço de Moranchem Morodo 2 curós ; 
722 -- Unico lanço de Porteiros 17 curos e 4 medidas ; 494 
Unico lanço de Banda Baili Batta 8 curos e 7 medidas ) , 

Aldona , 23rd April, 1966. --- The Clerk , Romao Tiburcio 
Caetano de Souza Freitas , 

Fraternal de Aldonā 
8 São convocados os interessados que queiram arrendar 

os seguintes lotes varzios desta comunidade, para o restante 
período do sexenio corrente de 1962 a 1967, pelas rendas abaixo 
mencionadas , sujeitos à alteração do Governo , a requererem 
à junta administrativa , no prazo de 10 dias, a contar da publi 
cação deste no Boletim Oficial, dando entrada aos pedidos 
na casa de sessões, com todos os pormenores para o apura 
mento do direito da preferência , ao abrigo da Portaria . 
n .° GAD / 74 /62 / 21347, de 18 de Dezembro de 1962 : 62 -- Unico 
lanço de Muxi Canturli Batti 2 curós 4 medidas ; 22 Único 
l'anço de Sanon Xeta 1 curo e 6 medidas ; 57 - Unico lanço de 
Xemparo Batti 13 curos e 4 medidas ; 120 -- Unico lanço de 
Tarchi Zuvarchi Batta 16 curos e 6 medidas ; 121 - Unico 
lanço de Utordachi Batti 16 curos ; 721 -- Unico lanço de Ma 
ranchem Morodo 2 curos; 722 — Unico lanço de Porteiros 
17 curos e 4 medidas ; 494 - Unico lanço de Banda Bailt Batta 
8 curós o 7 medidas. 

Aldonā , 23 de Abril de 1966. — O Escrivão , Romão Tibúrcio 
Caetano de Sousa Freitas. 

G. n .° 76/1966 

Mormugão 

9 É convocada a supra'dita comunidade, para se reunir 
em sessão extraordinária , no lugar das suas sessões , no ter 
ceiro domingo, após a publicação deste no Boletim Oficial, 
às 10 horas, a fim de deliberar sobre o processo n.º 4 de 
1965 , da quita da renda da vangana de 1965, requerida pelos 
arrendatarios Babú Ramachondra Cuttalcar e outros . 

V. no . 76/1966 
Marmagoa 

9 The abovesaid Comunidade is hereby convened for an 
extraordinary meeting at its Meeting Hall , on 3rd Sunday, 
after the publication of this notice in the Government Gazette , 
at 10 a . m ., in order to give its opinion on the file no . 4/1965 , 
of rebating of rent of vangana crop of 1965 , applied by the 
cultivators , Babu Ramchondra Cuttalcar and others . 

Vasco da Gama, 4th June, 1966. -- The Clerk , Ciriaco João 
Xavier Ressurreição Pereira . 

V. no. 88/1966 

Vasco da Gama , 4 de Junho de 1966.- O Escrivão , Ciriaco 
João Xavier Ressurreição Pereira . 

G. n . 88/1966 

« Montepio do Estado da India » Montepio do Estado da India 

Editais Notices 

10 A period of 30 days is allowed for claims from the date 
of publication of this notice in Government Gazette to all 
interested parties who may be entitled to 70 % of the amount 
paid towards Montepio by Xec Buchana , who was Police 
Guard , member no . 1863 , expired on 10th July , 1.960. 

Katyambi, widow and children Roshambi, Alimabi, ami 
nabi and Fatimabi, all resident at Ourchorem , are claiming 
the amount due to the member as his widow and heirs . 

10 Por este Montepio correm éditos de 30 dias a contar 
da publicação destes no Boletim Oficial, citando quaisquer 
interessados que se julguem com o direito a haver a impor 
tância correspondente a 70 por cento da devolução das quotas 
pagas por Xec Buchana , que foi Guarda da Polícia , sócio 
n.º 1863 , falecido em 10 de Julho de 1960 . 

Habilitam -se para receber a mesma importância como 
meeira e herdeira a sua viúva Katiyambi e filhos Roshambi, 
Alimabi, Aminabi le Fatimabi, moradores em Curchorém , 

V. no . 82/1966 G. n .° 82/1966 

11 A period of 30 days is allowed for claims from the date 

of publication of this notice in Government Gazette to all 

Interested parties who may be entitled to 70 % of the amount 

paid towards Montepio by Vassudeva s . Bobo , who 
Primary Teacher, member no . 335 , expired on 4th May 1958 . 

11 Por este Montepio correm éditos de 30 dias a contar 
da publicação destes no Boletin Oficial, citando quaisquer 
interessados que se julguem com o direito a haver a impor 
tância correspondente a 70 por cento da devolução das quotas 
pagas por Vassudeva Sinai Bobo, que foi professor primário , 
sócio n.º 335 , falecido em 4 de Maio de 1958 . 

Was 
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Usha V. Bobo, daughter, resident at Panjim, is claiming 
the amount due to the member as his daughter and heiress . 

Panjim , 3rd June, 1966. --The Liquidator, Rajarama Hede. 

Habilita - se para receber a mesma importância como her 
deira a sua. filha Usha. V. Bobo , moradora em Pangim. 

Pangim , 3 de Junho de 1966.- O Liquidatário , Rajarama 
Hede. 

G.m..87 / 1966 V.mo..87 / 1.966 

« Devalaias » Devalaias 

Xri Xantadurga of Amona 

12 The Mahajans of this Devalaya are convoked for 
a extraordinary meeting on the 3rd Sunday after the publi 
cation of this notice in the Government Gazette for discussing 
and giving their opinion about the estimate of the extraordi 
nary work of the repairs of the « Aigraxalas of this Devalaya . 

Amona, 30th May , 1966. - The President , Ronute Sadassiva 
Gaunco . 

v . no.89 / 1966 

Xri Xantadurga de Amona 

12 E convocada a mazania desta Devalaia , para se reunir 
em sessão extraordinária no terceiro domingo após a publi 

cação deste no Boletim Oficial, no local das suas sessões , a 
fim de se pronunciar sobre o orçamento da obra extraordi 
nária da reparação de Agraxalá desta Devalaia . 

Amonā , 30 de Maio de 1966. —O Presidente , Roulú Sadassiva 
Gaunço . 

G. m .. 89/1966 

13 

Shri Deus Mangesh of Priol 

An extraordinary meeting of the Manajans of the 
abovesaid Devalaia is convened in the sessions house , at 
11 ta . m ., on the 5th Sunday after the 3rd publication of this 
notice in the Government Gazette , in order to consider altering 
some of the articles of the Compromisso , i. e . Regulation of 
this Devalaia . 

Manguexa of Priol, 22nd May , 1966. — The Olerk , Baby 
Hary Sinai Lada . 

The President. - Quexova Sindi Mulgãocar . 

Xri Deus Manguexa de Priol 

13 convocada a mazania da sobredita Devalaia , para se 

reunir em sessão extraordinária , no local das sessões , pelas 
11 horas, no quinto domingo após a terceira publicação deste 
anúncio no Boletim Oficial, a fim de se tratar sobre a alte 

ração dos certos artigos do comprontisso desta Devalaia . 

Manguexa de Priol, 22 de Maio de 1966. -O Escrivão , Baby 
Hary Sinai Lada . 

Visto .-- O Presidente , Quexova Sinai Mulgãocar . 

v . no . 74/1966 G.n.74 / 1968 

( Tradução ) 

श्री मंगेश देवस्थान प्रियोळ 

वरील देवालयाच्या महाजन मंडळीस कळविण्यांत येते की ही 

जाहिरात सरकारा ग्याझेटमध्ये तीन अंकांवर प्रसिद्ध होऊन , पाचव्या 

रविवारी , सकाळी ११ वाजतां, बैठकीच्या जागी जमून, देवस्थानच्या 

कोपोमिसची काही कलमें बदललेली आहेत त्यावर चर्चा करण्यांत 

येईल. सर्व महाजन मंडळीनी त्यावेळी हजर रहावें . 

श्री मंगेश देवस्थान, २२ मे १९ ६६.---- कमिटीचा कमाविस 

दार , बाबी हरी शेणवीं लाड . 

पाहिली. कमिटीचा अध्यक्ष , केशव शेणवी मुळगांवकर. 

Particulares Private advertisements 

14 Daxarata. Pandu Sirodcar , interesting party of his 
father already died , intends to draw money which amounts 
to Rs. 238 / - of deposit and right of annual service . Those who 
think they have right should complain in due time of office 
within the time limit: 

14 Daxarata Pandú Sirodcar , interessado na herança do 
seu finado pai Pandú Essó Sirodcar , que foi de Chorão , pre 
tende arrecadar da boca do cofre a importância de Rps . 238 / 
de prémio do serviço ordinário e caução , quem se julgar com 
o direito deverá reclamar na estação competente e no prazo 
legal. 

G.n..77 / 1966 v.no. 77/1986 ... 

15 Pulqueria da Costa , from Seraulim , as a sister and 
heiress of late Aniceto Eleasar da Piedade Costa , who was from 
Seraulim , intends to draw from the safes of the Comunidades 
of Duncolim and Seraulim , being of the Duncolim the amount 
of Rs. 107-50 Ps. and of the Seraulim Rs. 122-34 Ps . belonging 
to the said Aniceto Eleasar of the interest and rewards , etc. 

Those who have any claim to lodge may do so within the 
time limit established in law , 

v . no. 80/1968 

15 Pulquéria da Costa , de Seraulim , como herdeira e inte 
ressada na herança do seu finado irmão Aniceto Eleasar da 
Piedade Costa , que foi de Seraulim , pretende arrecadar dos 
cofres das comunidades de Duncolim e Seraulim , sendo da do 
Duncolim Rps . 107-50 Ps. e da de Seraulim Rps. 122-34 Ps., 
de prémios, gratificações etc. Os que se julgam com direito 
deverão reclamar nas estações competentes e no prazo da lei. 

G. n.. 80/1966 

16 Epifania Pascoela de Abreu , widow , resident of Chorão , 
intends to draw from the coffer of the Comunidade of Chorão 
the amount of Rs. 140-83 Ps. for shares of years 1958 to 
1960 belonging to her late husband Tomé Xavier Toscano . 

Those who think they have a right should complain in the 
due offfice and time. 

v . no. 91/1966 

16 Epifania Pascoela de Abreu , viúva , riesidente 
Chorão , pretende levantar do cofre da comunidade de Chorão , 
a. importancia de Rps . 140-83 Ps . de jonos dos anos de 1958 
a 1960 pertencentes ao seu finado marido Tomé Xavier Tos 
cano . Quem julgue com o direito o deve reclamar na estação 
competente e no prazo legal. 

G.n..91 / 7966 
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17 Kosaria Piedade Lourenço , from Cujira , hereby announ 
ces that she intends to receive from the safe of the Comuni 
dade of Cujira the amount of Rs . 52-02 Ps. of excess of rent 

of the year 1964 belonging to her late mother Isabel Araujo . 

17 Rosaria Piedade Lourenço, de Cujirá , anuncia para 
os devidos efeitos que pretende arrecadar do cofre da comu 
nidade de Cujira , a importância de Rps. 52-02 Ps, do excesso 
das rendas do ano de 1964. do título da sua finada mãe Isabel 
Araújo . 

G. m ,º 92/1966 V. no . 92/1966 

18 Inacio Remedios Dias, from Margão, hereby announces 
that he intends to collect from the treasury of the Comuni 
dade of Margāo , the amount of Rs. 37-50 Ps, pertaining to the 
dividends of 10 shares which are in the name of his late father, 
Aleixo Dias , who was from the same place , of which he is the 
usufructuary . 

Those who wish to claim , may do so in the concerned office , 
within the prescribed time limit . 

V. no . 93/1966 

18 Inácio Remédios Dias, de Margão , anvncia que pretende 
arrecadar do cofre da comunidade de Margão , a importância 
de Rps. 37-50 Ps., proveniente dos dividendos de 10 acções 
que figuram em nome do seu finado pai Aleixo Dias , que foi 
da dita , na sua qualidade de usufrutuário . 

Os que se julguem com direito aos mesmos reciamem nas 
estações competentes dentro do prazo legal. 

G. 7." 93/1966 

19 Estela Claudina Monteiro Soares, of Socorro , announces 
that as the share the titles nos . 1311 e 1312 renewed let. A 
containing the shares nos . 4817 and 4818 respectively of Comu 
nidade of Serula belonging to her late husband John Xavier 
Sebastian dos Remedios Soares , who was from the same place, 
have been lost, she wishes to renew them and to transfer them 
in her name. The interested parties may claim their rights 
within the legal time to the competent authorities . 

V. no , 96/1966 

19 Estela Claudina Monteiro Soares , de Socorro , anuncia 
que por estarem desviados os títulos n.ºs 131 1 e 1312 renovados 
let . A contendo as acções 2.08 4817 e 4818 respectivamente da 
comunidade de Serulá , pertencentes ao seu finado marido João 
Xavier Sebastião dos Remédios Soares , que foi da dita , deseja 
renová - los e averbá - los a seu favor . Os interessados reciamem 
nas estações competentes no prazo legal. 

G. n . ° 96/1956 

20 Maria Jacinta Isabel Correa e Souza , of Maina of So 

corro , being the widow and interested party of her late hus 
band Julio Hipolito de Souza , of the same place , announces 
that she would likes to transfer in her name the shares bea 
ring title nos . 119 and 120 renewed in letra A and bearings 
nos. 170 and 1751 respectively cf Comunidade of Serula and 
also to withdraw the dividends of the same titles amounting 
to less than one hundred and fifty rupees . Any one having any 
objeotion to the same may do it in the place concerned and 
within the time limit prescribed by law . 

V. no . 97/1966 

20 Maria Jacinta Isabel Correa e Souza , de Maina : do So 

corro , na qualidade de viúva e interessada a herança do seu 
finado marido Júlio Hipólito de Souza , que foi da inesma, 
anuncia que pretende averbar em seu nome os títulos n.os 119 
e 120 renovados letras A contendo as accões dos n.os 1750 

e 1751 respectivamente , da comunidade de Serula , bem como 
levantar do cofre da dita comunidade os réditos parados e não 
prescritos inferiores a cento e cinquenta rupias . Quem quizer 
reclamar o faça dentro do prazo legal e nas estações compe 
tentes. 

G. 37 , 97/1966 

21 Joaquim Dias, from Margão , hereby announces that 
he intends to collect from the treasury of the Comunidade 
of Margão, the amount of Rs. 37-50 Ps., pertaining to the 
dividends of 10 shares which are in the name of his larte 
father Aleixo Dias, who was from the same place , of which 
he is the usufructuary . 

Those who wish to claim , may do so in the concerned 

office, within the prescribed time Imit . 
V. no . 94/1966 

21 Joaquim Dias , de Margão, anuncia que pretende arte 
cadar do cofre da comunidade de Margão, a importância de 
Rps . 37-50 Ps. proveniente dos dividendos de 1:0 acções que 

figuram em nome do seu finado pai Aleixo Dias , que foi da 
dita , na sua qualidade de usufrutuário . 

Os que se julgam com direito aos mesmos reclamem nas 
estações competentes dentro do prazo legal. 

G. n .… 94/1966 

22 Luis Antonio Francisco Fernandes , married and re 

siding at Curca , wishes to recover from the coffers of the 
Comunidade of Curca , the sum of Rs. 111-75 Ps, of the jono 

of 1964 of his late son Celso Francisco Xavier Fernandes . 
Those desiring to claim against this wish may do so within 

the legal time- limit and before legal authorities . 

22 Luis Antonio Francisco Fernandes , casado e residente 

em Curca , anuncia que pretende arrecadar do cofre da comu 
nidade de Curca , a importancia de Rps. 111-75 Ps. prove 
niente do jono de 1964 do seu falecido filho Celso Francisco 
Xavier Fernandes . Os que queiram reclamar contra esta pre 
tensão o façam dentro do prazo legal e nas estações com 
petentes . 

G. n ° 95 1966 V. no . 95/1966 

23 Graciana Cabral le Souza , from Socorro , wishes to 

renew for it is lost and then ito transfer on her name the 
title no . 199 renewed leruter C , containing 10 shares of 
Comunidade of Serulá belonging to her late husband Pedro 
Antonio de Souza , who was from the same place and also 
to withdraw from the coffers of the said Comunidade the 
dividends of the year 1964 to the aniount of Rs. 18-33 Ps. 

Those who have got any claim in the matter do so before 
the competent authorities and within the time limit . 

23 Graciana Cabral e Sousa , de Socorro , desejando reno 

var por estar desviado e em seguida averbar a seu favor 
o título n.º 199 renovado letra C , contendo 10 acções da 

comunidade de Serula e pertencentes ao seu finado marido 
Pedro António de Sousa , que foi da mesma, bem assim 
levantar do cofre da dita comunidade as réditos do ano de 
1964, na importância de Rps . 18-33 Ps. Os que quiserem recla 
mar contra esta pretensão o façam nas estações .compe 
tentes e dentro do prazo legal. 

C. nº 98/1966 
V. no. 98/1966 
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