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AF KO N D l G l N G S B LAD
VA N
ARUBA
L|DSBESLUIT van 11 mel 1988 no. 70, houdende de in gebruikstelllng
rie bilzondere fr|keerzegels (L|dabesluit Liefdezegels
van een se
l98e).
Uitgegevene 25 mei 1988
De minister van Justltle
en Volksgezon|eid,
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DE C|INERNEUR van Aruba,
op de voordracht van de Xinister van Vervoer en Co||icatïe;
Qve|egende:
dat het wenaelijk is een aerle bijzondere fr|eerzegels in gebruik
te stelàen;
Gelet opl
artikel 26, derde lid van het Pos|ealult;
HEEFT BESLDTEN:
1. Met ingang van 4 me) 1988 zal zolang de voorraad strekt doch
uiterlijk tot en met 3 mei 1990 worden ln gebrulk gesteld de
navolgen|e serie bijzondere fr|eerzegels naar ontwerp van
Eveàino Fingal in de waarden 70c en 135c t.w. 'ILlefdezegels
1988|1
2. Het zegelbeeld van de fr|eerzaegel van 70c in de kleuren
|wart, geela pagentg, cyaanw bru:n en rood geeft aan:
a. linksbov|a| de frankeerwa|de met daaronder van boven
naar beneden de land aanduldïng 'IAruba'' en het Jaartal
19887
b. in het mlddenvlak een afbeelding van de zon met daarvoor een hart met het woord ULQVEI' erin achijnend over
een stuk Arubaans landscùap -berg en huls- met daarvoor
de afbeeldiog van twee vogels.
3. Het aegelbeeld van de fr|eerzegel van 135c In de kleuren
zwart: geele magpntae cyaaneor|jegeel en blauv geeft aan:
a. àinksbovena| de frankeerwa|de met daaronder van boven
naar beneden de landa|duldlng l'Aruba'l en het j|artal
1988.
b. in het mlddenvlak een afbeeldlug van'de maan met daarvoor e en h art met het |oord 'ILOV|N erlna gchi; nend ove r
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deeà van Aruba - gebouwen en zee- met daarvoor de afbeeldlng van twee schelpen.
4. Dezelfde bepalingen welke gelden voor gewone fr|eerzegeàa
ziln op de in de L|dsbesluït bedoelde fr|eerzegels van
toepassing.
11. Uïtsluïtend de door de Dtenst der Posterilen uit te gevea eerste dagenveloppenz gefr|keerd met uitsluùtend de in onderdeel
I genoe|ie fr|keerzegels worden voorzien van het eerate-dagstempel.
TTI. Dlt l|dsbealuit kan worden aangehaald als Lands|sluit 'fLlefdezegels 1988|1 en zal in het Afkondigïngsblad van àruba worden
opgenoren.
or|lestad, 11 mel 1908
F. B. Tromp
De Mlniater van Vervoer
en Co|unlcatle
A. Bermudez
Afschrift dezes te zenden aan:
de Algamene Rekenk|er;
de Directeur der Directle Flnaneiën;
de Directeur van de Lan|account|tdienst;
de Dlrecteur der Posterïjen
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