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ПРОСЛАВА ВЕНЧАЊА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА И ДРАГЕ МАШИН
У РЕСАВИ
Венчање краља Александра и краљице Драге прослављено је у
Свилајнцу 22. јула 1900. године на вр ло свечан и достојанствен начин.
Венчање, које је извршено у 16 часова, објављено је пуцњима из прангија
испред свилајначке општине. Заставама и венцима од разног цвећа биле су
окићене многе згр аде. Становништво је у великом броју изашло на улице
кличући: „Живео Краљ Александар I“, „Живела М ајка Србије Краљица
Драга“. На свим надлештвима постављене су краљеве слике, окићене
венцима од разног цвећа. Народ је, пролазећи поред краљевих слика,
непрестано клицао: „Ж ивео Краљ, Живела Светла Вереница“.
После свечаног благодарења у цркви, сва удружења била су на
честитању код начелника среза ресавског. Од 15 часова у просторијама
општине организована је свечаност са закуском, коју је приредио суд и
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одбор за прославу.
На дан венчања одређену депутацију од 140 лица, коју су предводили
народни посланици и игуман манастира М анасије М ирон, испратио је
срески начелник М а(и)рко Борисављевић до М арковца, одакле су возом
отпутовали за Београд. Они су у име народа среза деспотовачког поздравили
веренике и присуствовали венчању .
Уочи венчања пуцано је из прангија у част сутрашњег весеља. На дан
22. јула Велики Поповић био је сав у зеленилу, окићен венцима и
тробојкама. То је за становништво среза био најрадоснији дан, због женидбе
краља, а и због тога што је изабрао Српкињу , „достојну да се зове српском
Краљицом Мајком“. Око 8 сати пре подне срески начелник са свим својим
особљем-чиновништвом, грађанством, одређеним општинским часништвом
и мноштвом народа из целог среза, у колима и на коњима, отишао је до
М едвеђе у цркву на службу божију и благодарење.
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Пр и повратку у Велики Поповић било је преко сто кола, пред којима
су јахали коњаници са барјаком и остали коњаници из Горње Ресаве. Њих је
дочекала музика извођењем „Краљеве Химне“. Затим је срески начелник
примао честитке, а касније је први повео „Краљево Оро“, чиме је отпочело
опште народно весеље.
Око 11 часова, у времену када се обавило венчање, срески начелник
са народом изашао је на једну узвисину до варошице, где се под једним
дудом пекло јуне на ражњу , и пила ракија и пиво. На том месту срески
начелник је испио здравицу младенцима и говорио окупљеном народу шта је
руководило краља да се ожени краљицом Драгом, као и какве је заслуге
имао њен деда Никола Луњевица. Током, а и после говор а, пуцано је из
прангија и узвикивало „Живео Краљ“, „Живела Краљица“.
Увече, варошица је била осветљена и приређен је банкет са
ватрометом. Тада је донето јуне од 80 килограма. На гозби је такође
одржано много здравица за срећу Краља и Краљице. Весеље је завр шено тек
сутрадан у 12 часова.
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