Gradska knjižnica otvorena.
Sinoć u 6 sati otvorena je gradska knjižnica svečano, ozbiljno. Kod otvorenja bio je
gradski načelnik dr. Milan Amruš s podnačelnikom Mondecarom, gradskim zastupnicima,
senatorima i činovnicima. Braća Hrvatskoga
Zmaja s predsjednikom Laszowskim i podpredsjednikom drom Deželićem prisustvovala su u
velikom broju. Bilo je i profesora, činovnika,
sveuč. gradjana i drugoga gradjanstva. I zagrebačke gospodje bile su zastupane, medju
njima supruga sadašnjega upravnika vladinoga
odjela za pravosudje pl. Soretić, supruga predsjednika Braće Hrv. Zmaja pl. Laszowski,
gdjica Deželićeva i druge.
Prostorije za knjižnicu nešto su osobito.
Tu se združila davna prošlost glavnoga grada
sa sadašnjošću. Na stropovima su brvna –
starina – a sa tih brvana sjaju kao zvijezde
najmodernije električne žarulje. Eto komadić
Zagreba iz onoga doba, kad je u statusu gradskih službenika dolazio učitelj („školnik“) poslije gradskoga bubnjara – i komadić najnovijega Zagreba : prekrasan ukusan namještaj
za knjižnicu s najsavršenijom do sada rasvjetom.
Tuj, u toj kamenitoj kuli, koja se spominje
u spisima već god. 1429, otvorena je prva
opća javna knjižnica. Likovi preporoditelja hrvatskoga naroda na starodavnim stijenama
knjižnice : Gaja, Drašković, Preradovića pričinili su se, kao da se smiješe od radosti i da
kliču : „Napred ! Još Hrvatska nije propala !“
Kad se je čitaonička dvorana napunila,
uzeo je riječ ravnatelj knjižnice dr. Velimir
Deželić i u vrlo zgodnom predavanju prikazao kako su nastale moderne slobodne biblioteke i kako su se kod pojedinih naroda
razvijale.
Poslije toga priopćio je u poduljem govoru predsjednik Braće Hrvatskoga Zmaja g.
Laszowski, kako je došlo do ove biblioteke i
tko ju je sve pomagao. Zanimivo je, kako su
se Braća Hrvatskoga Zmaja bila uplašila, kad
se je raznio glas, da će se „kamenita kula“
rušiti. Odmah je bio izaslan predsjednik (govornik) k gradskom načelniku s molbom,
neka nipošto ne dozvoli, da ove starine glavnoga grada nestane. Načelnik ga je uvjerio,
da će „kamenita kula“ ostati, i da je on odlučio u njoj urediti gradsku knjižnicu i grad.
muzej. Tko veseliji od Braće Hrvat. Zmaja i
zato ponudiše načelniku svoje sile za uredjenje
biblioteke i muzeja. Zahvalivši za to načelniku, umoli ga govornik, neka knjižnicu proglasi otvorenom.
Grad. nač. dr. M. A m r u š ustade i reče
medju ostalim, da je ova kamenita kula imala
da štiti imetak i život gradjana od neprijateljske provale. Vremena su se promijenila, pa
tako ova kula ima danas zadaću, da štiti
napredak gradjanstva u prosvjeti i uljudbi, jer
bez napredka nema danas opstanka. Knjižnica i muzej gradski neka pospješe napredak
i uljudbu ne samo gradjanstva glavnoga grada,
nego neka pripomognu i obrani svega hrvatskoga naroda od svake navale. Zahvaljuje
Braći Hrvatskoga Zmaja i otvara čitaonicu.
Govor svih triju govornika pozdravili su
prisutni burnim usklicima i pljeskom.
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