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a la aog bo oarad was door Alexander von Coin», opgavol.jd
daor ftoppe- die ntssda vervangen ward door riajdan en ..er-
tooa- on da opvolger van Koppe- slnd» 3 April 1B14 Piau-
ta*> ovanaeas eon Bruis* •

•Sr kwaiaea hisr au duidelijk m« belaa/an taut olxa^r
in botsing, dail van <ie öouvcreino vorst, tile da oude itapu-
bll«k wilüe vdr^roten iaat ^el^ia «n l i e l s t 110̂  ïmt Hljnlaad
an daarbij g*at«uad vward door ^^«alaad, ea aut van Pruisan,
dat «ich practlaci^ hat bestuur had toagatii^aad, niat
van hat ^ouvtsrnaia«nt » ganaraal van da iSadar - ^-ijn,
ook dat van *ialgia, «a dat in iador ^avai da iaac a la

Hot leek, alsof dee* JSaaatfraa». inderdaad tot stand sou
kc<nan, want op 30 Mei 1814 werd bet gouvernement -
van ^olgiS onder het bestuur van de Souvare ir» Vorat
en do tot'het Gauvei*nefa*rit-£eneraal fan de 3eóar-''ijn beboran
da gebieden op de llaic*r-M«öaoever weruea hieraan
Hot lae&, aua alaox Hederiand- ton behoeve van ixuiaan
l i jk" sou stoeten a^alan van ue laiyiaa op do rechter üaa*oe-
ver, î taa warden,voorasover z i j behoorden tot da oude
taraenten van Sadaraaa», Our the en Baobra en t&uia
tot een departei^nt^an Etaaa an Ourthe zoet ala hoofdplaats
luik* Het vroeger tot het Sapartaaent van de
TtmöA gedeelte werd nu «en "Xreia" mat al® hoofdplaats ^ i t -
tard o£ itoer^otid. Piautas, earst coiwalsaaris-^ttn^raal van da
Seüorru(iat3, kreeg nu ae»alTde lunet ie in hot niöuwe daparteraan

X>e«e atrai£êu*?iiora, op ue liukar Xaaaoever jjele^ea,hoor-
de daar niat bij - haaaeu nu a l l e uitladen van da annexatie*
«ueht van ua «ruiaisolia aiabtenajren te v«trdureti*£r werden be»
la-tingen . ^ven,aolüat«a gel icht , 4e b'ivol^in^ werd aalft

jftruisl&che uooardea te dra-en *n*.
dins van Napoleon op 1 üGuxrt in Auiü-Pranrkijk
echter üe ontwikkeling; van da toestt*nd*Op 16 >4rt«

nam da ii .uvarelne Yor«t d9X Jeuorlanoen de t i t e l aan van Ko*
ainj i i l iais l ,oet gon^rea v»a *oaen e to la e ao te<seBsioordi^e
ó*ransan v . s t , ea op 12 Hei, 1Q13 «ora het beatuur over de «aan
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