
eetalda in Hasselt* ?ot conw&aaarie van l&t d l a t r l c t
Roermond ward Henri de Ilroncfcera, twede aoon van da goa*
vornour, banoarad. Op 11 3ov«n$ber 1830 had zich hst Hati-
aaaal Coagrea- de volkavere.-dsriag - goconatituiordj bat
ouda öouvorne:r^nt -?roviaoira werd daardoor sast het uitvo»*
r«jnd ba wind balas t •

Hödat op 11 Xabmari 1831 d# cons t i tu t ie ^<5pioiaal0»«r4
«tea, ward op 24 ^«bruari door b«t Nationaal Contra» «an ra*
#2nt b*rii5ojad» n.l« ^ur le t d« Chokior, <Je X4<2« te^önstandar
van do Brouckare. Op 4 Juni 1831 r i ep hat nationaal con»
graa Leopold van Saksaa Xobur^; to t Kbning u i t} d J u l i mrd
hij in#3hjKHtfd.

ïioord© dus vo^rlopig da facto onda het ^oninlorijk
In d« plaats van da vron^tre «ol lage 's van provlu-

olala *n öedaputeorda Staten kwamen nu, kra;..l;tans beeluit
van <3a ragant , Su: la t da Chokiar, van 11 !4&art 1031,
vinolala raden.

lp?9-1347

l o t van LiraVxrg vmrd door da Lon^onaa . t ractaten
van 19 April 1639 (5) foorg^ed geregeld, :^»t OoataliJH deel
van d« :?roviïicla Lirab-jr^, i« t«£anwoardiga Bad^'p^ndaa pro-
viiicie Limburgj «ord aan Nederland toa^wazen*
Baalult mn 12 Juni 3B39» gaproclameörd door via
r laaon, belas t iaet h«t voorlopig fcaatuur d«tr iiader in ba-
a l t ,$enofrfraea landatra&aa van Lin&urg, Borr«t an a«ricla» van
Eervrijncn, op 22 Juni d«a,v» (6) w»r<Jan daao atreiwn dooft*
f Ulam I aa«»v«^rd, Da ^rofidwot aoala aaae ian-av ol^a v«n
d.i TOttim vaa 4 :^apta;abay, 1840 (7) waa veraiidard an var-
»ï«rd*rd, kraa^ i a Liiatïarg pas .jalding tané«vol..--a van hat
X. l . vaa 24 Saptaisbar 1840(*),

Bij K.3. van 12 Januari 1B41 (9) vol$«io hat ontalag
van da cw»nia«ariaa6n, balas t raat h«t voorlopig boatuur»
Horrat en Garicks ,ovonals het ont?3lag van d« commissar i a ,
balaat mot h«t opparata3urtj«rlijlE bestuur in Id:nbar«, dia
het beu tuur ovar M-saatricht en e t . Piatar vaas b l i j vaa
uitoertsnon. Tngoli^körtijd ward Oerleke to t Gouvernauar
in Lirsburg b«snoarad.


