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Uitgegeven, 7 oktober 1986

De minister van Justitie,

E.J. Vos
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DE WAARNEMEND GOUVERNEUR van Aruba,

Op de voordracht van de Minister van Vervoer en Cormiunicatie;
Overwegende:
dat het wenselijk is een saris bijzondere frankeerzegels in gebruik to stellen;
Gelet op:
artikel 26, derde lid, van het Postbesluit;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
1.Met ingang van 29 augustus 1986,
strekt doch uiterlijk tot en met
in gebruik gesteld de navolgende
keerzegels, naar een ontwerp van
waarden van 60 c en 100 c;
t.w. "Vredezegels 1986".

zal zolang de voorraad
28 augustus 1988 warden
aerie bijzondere franLudwig de L'Isle in de

2.Het zegelbeeld van de frankeerzegel van 60c in de kleuren zwart, grijs gaol, magenta en cyaan geeft aan:
a. van links naar rechts een zon in eon blauw vlak, een
duff, die geleidelijk vliegt in een door een explosie afgebroken landschap en een "X"-teken;
b. vertikaal langs de linkerkant van beneden naar boven
het woord "ARUBA";
c.links bovenaan de frankeerwaarde 60c;
d. links onderaan het woord "PEACE";
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e. in de linkeronderhoek het jaartal "1986";
f.rechts onderaan het door de Verenigde Naties voorgestelde eMbleem voor het jeer van de vrode.
3. Het zegelbeeld van de frankeerzegel van 100c in de
kleuren zwart, geel, magenta en cyaan geeft cant
a. een vlucht van 4 vogels en een doorbroken gedeelte
van een prikkeldtaad;
b. vertikaal longs de linkerkant van beneden near boven
het woord "ARUBA";
c, rechts bovenaan de frankeerwaarde 100c;
d. links onderaan het woord "PAZ";

e, in de linkeronderhoek het jaartal "1986";
f. rechts onderaan het door de Verenigde Naties voorgestelde embleem voor het jeer van de vrede.
4. Dezelfde bepalingen welke golden voor gewone frankest-zegels zijn op de in dit landsbesluit bedoelde frankeer-

zegels van toepassing.
Artikel 2
Uitsluitend de door de Dienst der Posterijen uit to geven
eerste-deg-enveloppen, gefrankeerd met uitsluitend de in
artikel 1 genoemde frankeerzegels, worden voorzien van het

eerste-dag-stempel.
Artikel 3
Dit landsbesluit ken worden aangehaald als "Landsbesluit
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vredezege1s 1986" en zal in het Afkondigingsblad warden
opgenomen.
Oranjestad, 29 augustus 1986 .
M. Croes
De Minister van Vervoer en Communicatie,
B.J.M Nisbet

