
Casa Weidner

Veche de peste sase secole, cladirea situata in strada Avram Iancu nr. 9 a fost rand pe rand restaurant,
capela, resedinta a arhitectului maghiar Kos Karoly si atelier de marochinarie. Numita si Casa Weidner
dupa numele familiei careia i-a apartinut in a doua jumatate a secolului al XVI-lea, aceasta a trecut prin
mai multe etape de constructie si, ceea ce e mai important a rezistat de-a lungul timpului furtunilor,
ciumei si incendiilor devastatoare.  

Corpul de cladire mai vechi este cel dinspre strada, respectiv din sud, caruia i s-a adaugat ulterior aripa
din vest. E cert ca, in a doua jumatate a secolului al XVI-lea ambele corpuri de cladire erau deja ridicate.
Acest fapt este dovedit prin existenta, la etaj, in sud, est si vest, a mai multor ferestre sau fragmente in
stilul Renasterii, cu cornise sustinute de frize cu denticuli. Asemanator acestor ferestre este
ancadramentul de usa situat in dreapta pasajului de acces, in centrul lintelui avand un scut cu scobituri
laterale in treimea superioara, incarcat de cifrul HW si de anul 1571. Existenta ancadramentului dateaza
deci etapa de constructie corespunzatoare stilului Renasterii, pentru ca nu exista detalii care sa pledeze
pentru o etapa anterioara, gotica. Unele ferestre considerate de unii cerceta tori ca fiind de tip gotic, sunt
de fapt neogotice si dateaza de pe la mijlocul secolului al XIX-lea. De altfel, aripa de nord si prelungirea
laturilor de est si de vest, prin care s-a inchis incinta sunt de provenienta ulterioara fazei renascentiste,
conform detaliilor existente si azi. Într-una din aceste etape, constructiei i-a fost inglobat, in limita din
spate a terenului, un turn poligonal.  

Demn de mentionat este si portalul principal cu usciorii canelati, ridicati pe piedestale inalte, incheiat in
partea superioara in arc semicircular. În timpan apare motivul vegetal, care dupa mai bine de doua secole
va fi reluat la constructia de factura clasicista din Piata Mare nr. 12. De remarcat faptul ca, in sutele de
ani care au trecut peste zidurile groase ale cladirii a ramas neclintita o deviza scrisa cu litere gotice pe
arcul de piatra de la intrare:  "sa stii multe dar sa spui putine / nu raspunde tuturor celor care intreaba ".
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