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Espoziţia industrială a societăţii Concordia Română nu rămâne
deschisă decât în cele dendâi opt zile ale lunei ianuarie
1881. Deşi modestă ca toate începuturile, deşi deschizându-se
într-un timp în care concurenţa fabricatelor străine a
desfiinţat vechea industrie de casă a poporului nostru, ea
totuşi cuprinde unele elemente preţioase cari o fac vrednică
de-a fi vizitată de publicul capitalei. Ceea ce credem că
merită toată atenţia sunt obiectele manufacturate, de-o
confecţie curat europeană şi capabile de-a susţine concurenţa
manufacturii străine. In această privire am putea releva mai

cu seamă încălţămintele şi pălăriile. Amândouă ramurile, deşi
nu bat la ochi prin o mulţime extraordinară de obiecte expuse,
se disting însă prin extrema îngrijire şi prin eleganţa cu
cari sunt lucrate exemplarele. Din natura obiectelor expuse se
poate constata că meseriaşul român are o înclinare hotărâtă
pentru lucrări de lux. Rezervându-ne plăcuta datorie de-a
reveni cu de amăruntul asupra expoziţiei şi de-a lua pe rând
deosebitele categorii de obiecte espuse, ne mărginim până
atunci a repeta invitarea ca publicul să profiteze de scurtul
timp cât mai rămâne deschisă, pentru a o vizita. Datorită unei
lăudabile iniţiative private, ea suferă în adevăr de scăderile
întreprinderilor de asemenea natură, de mărginirea mijloacelor
pecuniare cari i se puteau pune la dispoziţie, de restrângerea
*** 1, de lipsa de estensiune a propagandei ce se putea face
pentru ea. Dar, abstracţie făcând de aceste scăderi naturale,
ea totuşi ne dă un tablou aproximativ de ceea ce-ar putea
deveni industria în România dacă s-ar bucura de-o legitimă
protecţie faţă cu producte similare străine.
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