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ARIJBA
LA|SBESLUU van l6juni 1998 no. 2, houdende de in gebaAstel|g van een serie
bijzoxxlc Mnk|zegels G|dsbœluit çMa di Papiaentc.
Uitgegevew 21 augllstus 1998
De ministœ van Justitie en Publieke Werken a.i.,
J.H.A. Eman
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DE œtivEll|tx vah Mbw
Op de voordmnht van de mlnimter van V|oer en Co|uniœ'e'
Ov|egende:
dat het wemselijk is een serie bijzondere Fankœ|gels in gebruik te
s'telleni
Geld op:
artikel 26. derde lid, van het Nstbesluh:
HBEFT BESLOTEN:
1.1. Met t|nerkende kracht vanaf 23 januari 1997 zal, v|laqg de vçglrl'nnd
strekt doch uiterlijk tot en met 22 januari 1999, in gebruik worden gesteld
de navolgende serie bijzondere Mnkee|geh, nu ontw'erp van Maria
Latorre, in de waarden van 5œ en 140c, t.n.v.: ''ARA DI PAWAMENTO
1997''
Hd zegelbeeld van de âeeerzege! van ''50c'' in de kleluv| geel, mag|tw
cyaan en mart geelt aan:
a. horizzmta| van linkK 1laar rechà toe de l|d-diding ''ARUBA|;
b. hodzonfnnl in het midden van het beeld van links naar rechts hd jaartal *1997'' en dn-nRe de tekst ''AXA DI PAP 0'';
horizontœ rechts en vlak onder de |eede letter >A'' van de landunduiding de z.egelwa|e van ''50c'';
d. het volle zegelbeeld geeR aan twee spelende |deren langs het |and,
twee per.lonœt in het watœ, een boot. vogels in de lucht, een aanwijzingsbord met de tekst: luisim Khrijf. 1= en praat Papiaento.
Hd zegelbeeld van de fre|rzegel van ''14()c'' in de kleal'en magentw
llyaan, geel en mart geeh aam
a. horian|nxl van links naar rvxlhts toe de land=ddéng ''ARUBA'';
b. hodzontnnl links en vlak onder de eerste letter ''A'' van de landnnnduiding de zegelwa|e van ''140c'';
ho|zontaal in het midden van het beold van linlçs naar rechts het jaar|.
tal ',1997 ARA DI PMNAW|O'';
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d. het volle zegelbeeld geeR aan een wap|schiid waarvan a| de buitenkant beginnende in het midden van de wapen van links naar 1.echts de
volgende tekst is vermeld: catlasid tapushi, p'|mbis padlzshi, dllmhi
pandllmhi bllxbi en madushi.
Aan de binnenkant van het wapenscïld is afgebeeld een rijzende zon
met aurboven de teks't: ''NOS PAPI||O''.
11. Dezelfde bepalingen welke gelden voor gewone |nkeecegels zijn op de
in dit l|dsbœluit |oelde free|egels van toepaing.
111. Ui|luitend door de Direc|e Posterijen uit te geven e|te-|g-|veloppen
gefrnnk-d met itsluitend de in sub I gelmemde âlnke=egels. worden
voo|en van het e|te-|g-st|pel.
IV. Dit lan|b|lit. |t kan worden aangehaald als het L|dsbeslit ''AM di
Papi|ento'', zal in het |onéglpbl| van Aruba worden opgenomen.
Gegeven te Or<tnjes< 16 juni 1998
0. Koolman
De mini|er yan Vervoer en Comm|calie
G.F. CI'OeS
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