
 

ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА IV, 1925. 

 

Садржај 

 

Предговор 

 

Комбинација умерених елемената на влади 

   I. Кабинет др Владана Ђорђевића и како је примљен    

  II. Нова влада и њени први кораци  

 III. Краља Милана реактивисање на челу војске 

 IV. Влада тражи наслон. Избори и Скупштина 

  V. Смрт Митрополита Михаила. Измирење у цркви 

 VI. Политичке Странке под утицајем изборне грознице 

VII. Неочекивани резултат избора 

VIII. Ниш политички центар. Краљ у акцији. Скрђивање посланика 

  IX. Завршетак рада Нар. Скупштине и прва година владина постојања. Краљ демантује несигурност створеног стања 

   X. Покрет у Либералној Странци. Краљ за либерале, contra Либералне Странке 

  XI. Наставак скупштинског рада у Нишу 

 XII. Династичке манифестације 

XIII. Шта се почело шаптати 

XIV. Ивандањски атентат на Краља Милана 

 XV. На преком суду. Суђење и осуда због атентата 



XVI. Писац као Министар 

XVII. Једно страшно питање о судби оптужених за атентат 

 

Јован Ристић (1831–1899) 

   I. Смрт његова    

  II. Јов. Ристић по оцени даљих и туђих посматрача његове личности 

 III. Ближе о Ристићевој биографији 

 IV. Јов. Ристић као говорник, публициста, историјски писац и члан Академије Наука 

  V. Јов. Ристић на листовима Историје 

 

После атентата и преког суда 

   I. У Народној Скупштини    

  II. У влади 

 III. Мир 

 IV. Довршетак рада у Нар. Скупштини 

 

Сумњиви знаци пред краљеву женидбу. Верење и венчање 

   I. Краљ Александар I. Обреновић V. 

  II. Краљево загонетно понашање према Оцу, Министрима и околини 

 III. Једна ужасна пријатељска сведоџба 

 IV. Краљ се жени. Оставка владе 

  V. После прстеновања „светле веренице“ 

 VI. Ноћ између 8. и 9. јула. Оставка Краља Милана. Прва неуспела комбинација за састав „Свадбеног Министарства“ 



 VII. Страх од Краља Милана. Стишавање војске. Експлозија краљева нерасположења 

VIII. Свадбено Министарство. Цар кум. Краљеве манифестације. Хајка на бивше министре 

  IX. Краљ против родитеља. Прва објава „благословеног стања“ 

   X. Смрт Краља Милана 

 

Промена Устава и радикално-напредњачка „фузија“. Дворске наде и мистерије 

   I. Промена владе. Министарство др Мих. Вујића. Спремање Новог Устава од 1901. 

  II. Проглашење новог Устава. Његова суштина и тајни разлог постанка 

 III. Нове установе и њихови носиоци у „фузији“ и у држави 

 IV. Краљичин „порођај“ 

  V. Нагађања и слутње око наследства на престолу 

 

Под новим Уставом 

   I. Избори за Нар. Представништво. Појава „Самосталаца“ 

  II. Први, спори кораци Народног Представништва 

 III. Фузија у тешкоћи. Реконструкција министарства 

 IV. Ко је управо господар ситуације 

  V. Краљеве манифестације 

 VI. Фузија у опасности. Једно образовано па суспендовано министарство 

 VII. Једна необична конференција у двору 

VIII. Триестодневно министарство П. Велимировића 

  IX. Конгрес свесрпских новинара 

   X. Пропаст „фузије“ и њен политички наследник 



  XI. Министарство Генерала Цинцар-Марковића и његов програм 

 XII. Краљ и његова свемоћ и немоћ 

XIII. Политичке странке после промене од 6. нов. 1902. 

 

Година хиљаду девет стотина трећа 

   I. Осврт на деветнаести век 

  II. Даљи рад владин у новој години 

 III. Мартовска демонстрација 

 IV. Благовештенски државни удар 

  V. Писац овог дела кроз догађаје 

 VI. Избори од 19. маја и њихов резултат 

 VII. Добра Краљева расположења и намере за будућност 

VIII. Последње виђење писца, као министра просвете с Краљем 

 

Угашење Династије Обреновића 

   I. Двадесет девети мај 1903. Доживљаји и успомене писца 

  II. Жртве догађаја од 29. маја 

 III. Постанак и развитак завере против Краља Александра 

 IV. Смрт Краља Александра 

  V. Влада Краљевине Србије. Сазив Народног Представништва. Избор новог Краља, измена Устава и владе 

 VI. Санкција дела од 29. маја 1903. 

 VII. Странке и њихове метаморфозе после 29. маја 1903. и знатно даље. Коначна судба твораца тога историјског догађаја 

VIII. На завршетку 
























































































































































































































































































































































































































	FILE001.TIF
	FILE002.TIF
	FILE003.TIF
	FILE004.TIF
	FILE005.TIF
	FILE006.TIF
	FILE007.TIF
	FILE008.TIF
	FILE009.TIF
	FILE010.TIF
	FILE011.TIF
	FILE012.TIF
	FILE013.TIF
	FILE014.TIF
	FILE015.TIF
	FILE016.TIF
	FILE017.TIF
	FILE018.TIF
	FILE019.TIF
	FILE020.TIF
	FILE021.TIF
	FILE022.TIF
	FILE023.TIF
	FILE024.TIF
	FILE025.TIF
	FILE026.TIF
	FILE027.TIF
	FILE028.TIF
	FILE029.TIF
	FILE030.TIF
	FILE031.TIF
	FILE032.TIF
	FILE033.TIF
	FILE034.TIF
	FILE035.TIF
	FILE036.TIF
	FILE037.TIF
	FILE038.TIF
	FILE039.TIF
	FILE040.TIF
	FILE041.TIF
	FILE042.TIF
	FILE043.TIF
	FILE044.TIF
	FILE045.TIF
	FILE046.TIF
	FILE047.TIF
	FILE048.TIF
	FILE049.TIF
	FILE050.TIF
	FILE051.TIF
	FILE052.TIF
	FILE053.TIF
	FILE054.TIF
	FILE055.TIF
	FILE056.TIF
	FILE057.TIF
	FILE058.TIF
	FILE059.TIF
	FILE060.TIF
	FILE061.TIF
	FILE062.TIF
	FILE063.TIF
	FILE064.TIF
	FILE065.TIF
	FILE066.TIF
	FILE067.TIF
	FILE068.TIF
	FILE069.TIF
	FILE070.TIF
	FILE071.TIF
	FILE072.TIF
	FILE073.TIF
	FILE074.TIF
	FILE075.TIF
	FILE076.TIF
	FILE077.TIF
	FILE078.TIF
	FILE079.TIF
	FILE080.TIF
	FILE081.TIF
	FILE082.TIF
	FILE083.TIF
	FILE084.TIF
	FILE085.TIF
	FILE086.TIF
	FILE087.TIF
	FILE088.TIF
	FILE089.TIF
	FILE090.TIF
	FILE091.TIF
	FILE092.TIF
	FILE093.TIF
	FILE094.TIF
	FILE095.TIF
	FILE096.TIF
	FILE097.TIF
	FILE098.TIF
	FILE099.TIF
	FILE100.TIF
	FILE101.TIF
	FILE102.TIF
	FILE103.TIF
	FILE104.TIF
	FILE105.TIF
	FILE106.TIF
	FILE107.TIF
	FILE108.TIF
	FILE109.TIF
	FILE110.TIF
	FILE111.TIF
	FILE112.TIF
	FILE113.TIF
	FILE114.TIF
	FILE115.TIF
	FILE116.TIF
	FILE117.TIF
	FILE118.TIF
	FILE119.TIF
	FILE120.TIF
	FILE121.TIF
	FILE122.TIF
	FILE123.TIF
	FILE124.TIF
	FILE125.TIF
	FILE126.TIF
	FILE127.TIF
	FILE128.TIF
	FILE129.TIF
	FILE130.TIF
	FILE131.TIF
	FILE132.TIF
	FILE133.TIF
	FILE134.TIF
	FILE135.TIF
	FILE136.TIF
	FILE137.TIF
	FILE138.TIF
	FILE139.TIF
	FILE140.TIF
	FILE141.TIF
	FILE142.TIF
	FILE143.TIF
	FILE144.TIF
	FILE145.TIF
	FILE146.TIF
	FILE147.TIF
	FILE148.TIF
	FILE149.TIF
	FILE150.TIF
	FILE151.TIF
	FILE152.TIF
	FILE153.TIF
	FILE154.TIF
	FILE155.TIF
	FILE156.TIF
	FILE157.TIF
	FILE158.TIF
	FILE159.TIF
	FILE160.TIF
	FILE161.TIF
	FILE162.TIF
	FILE163.TIF
	FILE164.TIF
	FILE165.TIF
	FILE166.TIF
	FILE167.TIF
	FILE168.TIF
	FILE169.TIF
	FILE170.TIF
	FILE171.TIF
	FILE172.TIF
	FILE173.TIF
	FILE174.TIF
	FILE175.TIF
	FILE176.TIF
	FILE177.TIF
	FILE178.TIF
	FILE179.TIF
	FILE180.TIF
	FILE181.TIF
	FILE182.TIF
	FILE183.TIF
	FILE184.TIF
	FILE185.TIF
	FILE186.TIF
	FILE187.TIF
	FILE188.TIF
	FILE189.TIF
	FILE190.TIF
	FILE191.TIF
	FILE192.TIF
	FILE193.TIF
	FILE194.TIF
	FILE195.TIF
	FILE196.TIF
	FILE197.TIF
	FILE198.TIF
	FILE199.TIF
	FILE200.TIF
	FILE201.TIF
	FILE202.TIF
	FILE203.TIF
	Sdrzaj-201-1925-Politicka-istorija-Srbije-knjiga-4.pdf
	FILE001.TIF
	FILE002.TIF
	FILE003.TIF
	FILE004.TIF
	FILE005.TIF
	FILE006.TIF
	FILE007.TIF
	FILE008.TIF
	FILE009.TIF
	FILE010.TIF
	FILE011.TIF
	FILE012.TIF
	FILE013.TIF
	FILE014.TIF
	FILE015.TIF
	FILE016.TIF
	FILE017.TIF
	FILE018.TIF
	FILE019.TIF
	FILE020.TIF
	FILE021.TIF
	FILE022.TIF
	FILE023.TIF
	FILE024.TIF
	FILE025.TIF
	FILE026.TIF
	FILE027.TIF
	FILE028.TIF
	FILE029.TIF
	FILE030.TIF
	FILE031.TIF
	FILE032.TIF
	FILE033.TIF
	FILE034.TIF
	FILE035.TIF
	FILE036.TIF
	FILE037.TIF
	FILE038.TIF
	FILE039.TIF
	FILE040.TIF
	FILE041.TIF
	FILE042.TIF
	FILE043.TIF
	FILE044.TIF
	FILE045.TIF
	FILE046.TIF
	FILE047.TIF
	FILE048.TIF
	FILE049.TIF
	FILE050.TIF
	FILE051.TIF
	FILE052.TIF
	FILE053.TIF
	FILE054.TIF
	FILE055.TIF
	FILE056.TIF
	FILE057.TIF
	FILE058.TIF
	FILE059.TIF
	FILE060.TIF
	FILE061.TIF
	FILE062.TIF
	FILE063.TIF
	FILE064.TIF
	FILE065.TIF
	FILE066.TIF
	FILE067.TIF
	FILE068.TIF
	FILE069.TIF
	FILE070.TIF
	FILE071.TIF
	FILE072.TIF
	FILE073.TIF
	FILE074.TIF
	FILE075.TIF
	FILE076.TIF
	FILE077.TIF
	FILE078.TIF
	FILE079.TIF
	FILE080.TIF
	FILE081.TIF
	FILE082.TIF
	FILE083.TIF
	FILE084.TIF
	FILE085.TIF
	FILE086.TIF
	FILE087.TIF
	FILE088.TIF
	FILE089.TIF
	FILE090.TIF
	FILE091.TIF
	FILE092.TIF
	FILE093.TIF
	FILE094.TIF
	FILE095.TIF
	FILE096.TIF
	FILE097.TIF
	FILE098.TIF
	FILE099.TIF
	FILE100.TIF
	FILE101.TIF
	FILE102.TIF
	FILE103.TIF
	FILE104.TIF
	FILE105.TIF
	FILE106.TIF
	FILE107.TIF
	FILE108.TIF
	FILE109.TIF
	FILE110.TIF
	FILE111.TIF
	FILE112.TIF
	FILE113.TIF
	FILE114.TIF
	FILE115.TIF
	FILE116.TIF
	FILE117.TIF
	FILE118.TIF
	FILE119.TIF
	FILE120.TIF
	FILE121.TIF
	FILE122.TIF
	FILE123.TIF
	FILE124.TIF
	FILE125.TIF
	FILE126.TIF
	FILE127.TIF
	FILE128.TIF
	FILE129.TIF
	FILE130.TIF
	FILE131.TIF
	FILE132.TIF
	FILE133.TIF
	FILE134.TIF
	FILE135.TIF
	FILE136.TIF
	FILE137.TIF
	FILE138.TIF
	FILE139.TIF
	FILE140.TIF
	FILE141.TIF
	FILE142.TIF
	FILE143.TIF
	FILE144.TIF
	FILE145.TIF
	FILE146.TIF
	FILE147.TIF
	FILE148.TIF
	FILE149.TIF
	FILE150.TIF
	FILE151.TIF
	FILE152.TIF
	FILE153.TIF
	FILE154.TIF
	FILE155.TIF
	FILE156.TIF
	FILE157.TIF
	FILE158.TIF
	FILE159.TIF
	FILE160.TIF
	FILE161.TIF
	FILE162.TIF
	FILE163.TIF
	FILE164.TIF
	FILE165.TIF
	FILE166.TIF
	FILE167.TIF
	FILE168.TIF
	FILE169.TIF
	FILE170.TIF
	FILE171.TIF
	FILE172.TIF
	FILE173.TIF
	FILE174.TIF
	FILE175.TIF
	FILE176.TIF
	FILE177.TIF
	FILE178.TIF
	FILE179.TIF
	FILE180.TIF
	FILE181.TIF
	FILE182.TIF
	FILE183.TIF
	FILE184.TIF
	FILE185.TIF
	FILE186.TIF
	FILE187.TIF
	FILE188.TIF
	FILE189.TIF
	FILE190.TIF
	FILE191.TIF
	FILE192.TIF
	FILE193.TIF
	FILE194.TIF
	FILE195.TIF
	FILE196.TIF
	FILE197.TIF
	FILE198.TIF
	FILE199.TIF
	FILE200.TIF
	FILE201.TIF
	FILE202.TIF
	FILE203.TIF




