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Be burtferauootar - alnda 1D34 Hendrik JSveraro' Moera - de
aacretarla en de ontvanger bleven ook aan*

1839 * tot ha<len«

de in^evol^e het Loadenae tractaat van 19 April 18 3 9
(37) tot ötttüd gekoraea harenitsiiiti van de to^anwoordige pro»
vincie Limburg met de Soorderlijfc» Sederlandett ( o f f i c iee l
do r de Wit van 4 September 3840 otbl . 40) werden de vol*
eende beatuureaaatreoeleo «etrcgfenj b i j K» 3 . van 12 Juni
1339, nr. 96, lü 3 . 31 (38) wordt bepe-il4 dat a l ia aabta-
narea vooorlopi^ moeten b l i Jven h'on functie uitoefenen. Het
£•£« van 12 Juni 1839 or* 98 bepaalt dat in t^viaenting vaa
def inltlnve re^elin^an da bur^«»ia»aater wordt benotaaa door
de koalas, da actiapenen door de cotasiaaariaaan " balaat
mat het voorlopig bestuur in de neder in bezit gnomen
landstreken van Lintburg"* X>e r»utdsladen sullen eveiteona
door (senoeada coraalüsarlüaen benoemd worden, evenala da
ontvunjar, de aeorat&ria daarentagen door da koning•

In Thorn teeft in deae t i jd slechts aan verandering
plaats #ïbad, üe ontvanger, Arnold Saue, had bedankt mx
in eijn plaats süenS b« -oemd Joaejpb Lln^aen. 2a Burgeoeoa*
tax, da In 1630 benoeada Gieter .üchLel Corbey, da ache pe-
nen, raadsleden an uecretarla blevon al len aan*

Zoalo in 1B30 de i^rijno Jull9.irevolutia aea aanleiding
waa geweest tot de "elglsche op»tand, ao wua een van 4a
indirecte gevolgen van de /o.ruari-revolutie vaa 1843 dat
do Sed^rlandea regering voor da liberale stroraing onder
nat volk week en de tatrvorulttj^en invoerde, dia da Belgan
voor 1B30 hadden verlangd* £e grondwet werd ingrijpend
«ewijai^d en daarbij werd ook een nieuwe geoaentewef ga*
vorderd, Sasa A R tot atand op 29 Juni 1651 ( atbl* 61 )•
Volgeni dasa wat werden de laden van da ru.jd gekosan door
inwoner» van da isamuenta die aan be pau ld bedrag aan be-
laating betaalden (ceaaua*kiearecht)« Volgena artikel 293
bleef da oude re^elln^ * dua in Idmburg da ^el^iaolw) a»t
wijai^io^jen dia « i j haddan ondergaan in da jaren lü33-1041-
van kracht in genuenten waar minder dan 25 poraonan kiaaga-

waren.


