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Van aan gawaetelijk beatuur ie voor ü® verovering door
de Pranacn nauwelijks ajrafea* ' t $egeawoor<ii.se gaweut Ida-
burg beotQnd TIOQ niet» ' t Ebrtogüora vau dian naam lag ten
2uidan van de VJo©iMoardi$» irovinoio Liiaburs» ' t JPegen-

li;aburg wam vardöttld owsr ts$n stuntal ütat*n «n
, waarvan da voralen vooar osn d*ol'buiten hst groad«

van da ts^<swiQ<$td±&* jrovlncie raöldeerdao»
San van da at* vor«tend<xoaon «MW Hborn* Eat b^otood u i t

bat ^roodgobied vaa <£« tegenwoordige dexc^oiiten Thorn, St«B-
proy, Uratiicjc, Bft«xöa, Hl l , 8»X»r en Xttsrvoori;* ilen sou
de ejB3chi<sdanis vsgidit vorotaadcaa >cun--en "bc-sciiouien ale
gewestelijk» g^sohiaiAenifi» 2 i j :<an aohtar iU«t <2oed van de

beyt i-'r>üt»echiödUjnia g«5c:«idan worden en M l
éaarmae behandeld

1735-1B14» ( X ) . .

In 1732 verlOaardé Frankrijk Ooetenrijk &® oorlog en de
fransen tarc?kk»an onder hun ^onar^al Lu-iororioz da auide l i j -
kts 3ed';rlant3aa bi.üion, die toen onder ^oat^nrijks beetour
ator;uon# i>ai:iouri«s versloeg de 'Joüto xrij&*rs 6 llovombor
bij Jor^ppes «n bezette daarna «i^iv^ar d̂ s -ehala «uide-
lijlte l^ödcrlandan. Of a i j toon oô r tot het voratondoo Thorn

i s or*bötoind«
j&, sinda 21 Boptesiber 1732 ropubUe*, lama

echter op 1 Irabruorl 1733 ook In oorlog rwt de Nederlanden,
hat Lultsa r i jk , ^^panje en -iar.als, an ^enere&l
word bij 3eer»inden V9ral».5«n (10-19 Tluort 1733)»

In het vol&önd© JöiafÖronüen de ï'ransan wstar op« De op-
volger vaa Xiuraouriea, Jourdan, versloeg de geallieerden bi$
Flaurus (26 Juni 1734)* *ann*or hot vo: atandora Thorn toes
beset i s , ia onbs&snd* Boeruond tverd e ;htor op 4 October
gono:«n, vör.soüdelijli: waa "horn toen a l in üTana baalt*

In hat varo^vorde gebied werd het bestuur ^erej^d door
de *raprSaestant.J <tu peuple"» de v«rt*#»:wfcardigera van de
Convontion Nationale bij het le^er, Deao richtten twee "ad*
rainiutr-.itiono centralea* op, een te -ar i-ael en een te Aken*


