A 200 años harribitxia Espejo
Maiatzean azken 2007 urtean, amaitu zen berreskurapen eta eliza zahar
erlojuaren zaharberritze eta gidak 180 urte denbora igarotzea Espejo herrian
izan zen eta sits-eliza ganbaran kontsumitzen.
zaharberritze kostu osoa finantzatu zen erabat Kontseiluak erdietsi k Espejo eta
6.936 euroko zenbatekoa.
Baina datu horiek, bere historia, kontatu digu ezer. Beraz, zenbait asteren
buruan Espejo Kontseiluko artxiboetan murgilduta, beren historia berreskuratu
ahal izan dugu gure herria okupatzen duten aurrez historia da. Story genuen
zerotik hasi, ez da datu edozein diguzu luke bere adinaren, sortzailea, ...
izatea ..
erloju zen erosi eta eliza kokatzen urte 1808 k, Napoleonen inbasioa osoa,
pertsonak Juan Bautista Alexandre eta Pedro Ruiz de la Illa, eta Francisco del
Vado Fiskala Mayor izatearen Erregelak.
horrela bete ditu gure erloju 200 urte.
erloju zen Carlos Perea erlojugile zuen bere Berantevilla (Araba) egoitza eraiki,
datu 1.809 ordaintzea lortzen da, "10 reals Roque Ortiz zion barra zenbatekoa
hasiera ekarri erlojua Verantevilla Zaintza. konposatzen "jakin ere dugu hura
erlojugile lana esan kostuaren termino bat ordaindu, beraz adierazten dugu
1810.
ordainketak lortu dugu zaintzako kostua zela reais 2.100, eta horietatik 500
ziren ordaindu, instalazioa eta eraikuntza urtean 1808 urtean guztira
ondorioztatu dugu, beste 1.000 benetako pozik zion 1.809 urte hauek, eta
Azken 600 reais ziren hiru 200 reais 1.810.Todo urteko epetan egin gure kontuliburuetan jasotako ezagutza gainetik aipatzen urte.
jakin ere dugu erlojugile izan zela funtzionario bat zuen lan handia egin herriari
eman zion 10 for real bonus lagunduta.
Ez zen bat ere iltzeak eta bisagrak laugarren para k 36 benetako gastua
"Relox."
ordularia izan 1988 arte martxan, eta urtarrilaren 1989an hasi zen gaur egungo
lana, elektrikoak, eta agindu erloju zaharra berreskuratzea eta zaharberritzea
iaz arte ahaztea.
urtean, 1986an aurreko proceeded erloju aurpegia, ari uneko orain ikusi dugu,
argiaren esfera duten gaueko egon ezin ikus dotándosele geroztik ordez
ordezkatzeko.
erlojuaren zaharberritze ha llevado a cabo Watch Martínez de Vitoria-Gasteiz
arabera.
Zaharra erlojua, bere 200 urte atzera, da publiko orokorrarentzat ikusgai
elizaren sarreran eta hobeto ikusteko jartzeko gertu etorkizunean gai argi
mekanikoak gelditzeko Marvel eta ikusi ahal izango ditu Izena bere historia
azaltzeko.
guztion altxor hau ispiluan eskertzen dugu eta bisitariek behatzeko gonbidatzen
animatu naiz.

Bestelako informazioa bilatzeko lortzen da:
- 1809 urtean aldermen ziren Andrés de Zárate eta Juan Ruiz Illa, abogado
Joseph Salazar ekin.
- 1810 urtean aldermen ziren Junguitu Jose Diaz eta Jose de la Valle, Fiskala
Valentine Valle de bulegoan erortzen.
- 1809 urtean 1 quart denean Erloju barruan entregatu eta 14 peoi ere
azumbres ziren eliza egiten duen lana erabiltzen igaro da
- L.810 ere, igaro 2 ardo quart horiek nork Nograro joan egurrezko ekarri du
Relox lan eta beste 8 pertsona izan ziren kaleko aldamio eta bestelako
beharrezko kanpaia igotzeko jarriz ekin azumbres jartzeko
- L.818 batean, benetako 40-ordainketa Sebastián (Yago) ordaindutako kanpaia
eta beste batzuk, nork aritu erloju kanpai eraman behar
- 1834 urtean, 9 reales ordaintzea igaro ziren eta jendea garbitu erlojua eta
egur lye egiteko aurkitzen dugu.
- 1839 urtean 2.100 ziren Canon Manuel Noval entregatu real (ez da argitu
zergatik edo zertarako)
- 1843 urtean, 32 for hasp eta berrikusteko kanpaiak reais
- 1847 urtean, Gregorio Osma ordaindu 4 reales burdina pisuak konposatzen
eta batzuk gehitu (ez da zehaztu pisuak dira erloju edo carnage zela gero
udalak erabiltzen direnak ere bada)
- Baita Urte horretan, 112 ordaintzea benetakoak dira eta Eugenio Larios
Melchor ... ... 14 okupazio egunetan erloju dorreko
- Gainera, urte, 126 ziren ordaindutako benetako kostua egurra, beruna, olioa
eta dorrearen orratz de la prestatu.
- 1849 urtean ordaindutako 4 reales bi erloju hilabete zaintzeko herri headman
bat
- 1851 urtean, 20 eta benetako ordainketa ordaindu Mr Master agindu horren
kopia eta erloju kudeatzeko hirugarren urtean
- En1.854, bi eta hogei zentimo benetako zura eta olioa igaro egunean erloju
garbi duzu, martxoaren 8, zinegotzi Manuel de Corchera ekin
- 30 Iraila 1868 ziren ordaindutako 100 reais erlojuaren zaintza egiteko
- 21 eta otsailaren benetako 175.100 l.869 erlojuaren zaintza ordaindu,
konfidentziala administrari Audicana Victor Gonzalez ari da.

