
Seznam přednášek, které Hubert Ripka navštěvoval 
v letech 1914–1918 na Filozofické fakultě Karlo-
Ferdinandovy univerzity. 
 
 
Zimní semestr 1914/1915: 1  
Nejstarší dějiny zemí českých a archeologie, Niederle. 
Dějiny doby nové II. Katolická reformace, Šusta. 
Dějiny rakouské I., Pekař. 
Dějiny hnutí husitského, Novotný. 
Seminář historický. Oddělení přípravné, Pekař. 
Mluvnice jazyka staroslověnského, Pastrnek. 
České skloňování, Smetánka. 
Literatura česká od XV. stol., Vlček. 
Proseminář geografický, Daneš. 
Seminář pro filologii slovanskou. Čtení a výklad textů staroslověnských, Pastrnek. 
Dějiny pedagogiky, Kádner. 
Seminář pedagogický. Metodika a didaktika zeměpisu a dějepisu, Kádner.  
Etika (Dějiny a systém), Rostohar. 
Filozofie, sociologie a socialismus, Beneš. 
 
Letní semestr 1915:  
O listinách papežských, Friedrich. 
O hospodářství starých Slovanů, Niederle. 
Dějiny doby nové II. Katolická reformace, Šusta. 
Seminář historický. Oddělení přípravné, Pekař. 
Dějiny dějepisectví v zemích říše rakouské, Krofta. 
Historiografie doby husitské, Novotný. 
Proseminář geografický, Daneš. 
České sloveso, Zubatý. 
České zájmeno, Hujer. 
Mluvnice jazyka staroslověnského, Pastrnek. 
Hlaholice a hlaholské písemnictví, Pastrnek. 
Čtení a výklad textů staroslověnských, Pastrnek. 
Maloruská mluvnice, Polívka. 
Literatura česká od stol. XVII., Vlček. 
Problémy noetické, Čáda. 
Novější směry ve filozofii. Část II., Rostohar. 
Úvod do sociologické práce monografické, Beneš. 
Dějiny pedagogiky, Kádner. 
Reformní směry didaktiky středoškolské, Drtina. 
 
Zimní semestr 1915/1916:  
Diplomatika císařská, Friedrich. 
Úvod do starověkého národopisu Evropy, Niederle. 
Vybrané problémy z české archeologie I., Pole popelnicová, Niederle. 
                                                 
1 Uveden je název přednášky (resp. semináře) a přednášející (resp. školitel). AUK, Filozofové řádní, Hubert 
Ripka.  

  



Dějiny evropského východu ve středověku I., Bidlo. 
Dějiny doby nové III., Šusta. 
Dějiny rakouské II., Pekař. 
Výklad pramenů a práce písemné v semináři historickém, Pekař. 
Vývoj zemského zřízení v hlavních zemích říše rakouské po r. 1526, Krofta. 
Dějepis a dějezpyt v Rakousku od st. XVIII., Krofta. 
Zahr. politika rak. od kongresu vídeňského 1815 až do doby nejnovější, Glücklich. 
Vývoj husitské věrouky od Husa po Jednotu, Novotný. 
O pramenech dějin českých, Novotný. 
O větě indoevropské, Zubatý. 
Hlavní rysy náboženského vývoje indického, Zubatý.  
Tvoření slov v češtině, Hujer. 
Jazyky indoevropské a jejich vzájemný poměr, Hujer. 
Mluvnice jazyka staroslověnského, Pastrnek. 
Československá nářečí, Pastrnek. 
Čtení a výklad textů staroslověnských v semináři pro filologii slovanskou, 
Pastrnek. 
Literatura česká od st. XVIII., Vlček. 
Literární kritika, její druhy a metody, Novák. 
Pedagogická psychologie, Kádner. 
Politický zeměpis Evropy, Daneš. 
Horské soustavy povrchu zemského. Všeobecná orografie, Daneš. 
Cvičení seminární (seminář geografický), Daneš. 
České sloveso, Zubatý. 
 
Letní semestr 1916:  
O zkratkách v rukopisech středověkých, Friedrich. 
Slovanské starožitnosti historické I., Niederle. 
Dějiny evropského Východu ve středověku II., Bidlo. 
Dějiny doby nové IV., Šusta. 
Přehled dějin novodobé historiografie, Šusta. 
Poddanské poměry v zemích rakouských v l. 1526-1848, Krofta. 
Dějiny rakouské v l. 1849-1860, Pekař. 
Výklad pramenů a práce písemné. Seminář, Pekař. 
Gotika v Praze za doby Vladislavské, Chytil. 
O větě indoevropské, Zubatý. 
Tvoření slov v češtině, Hujer. 
Filologická kritika a hermeneutika, Wenig. 
Mluvnice jazyka staroslověnského. Kmenosloví, Pastrnek. 
Čtení a výklad textů staroslověnských. Seminář slovanský, Pastrnek. 
Sklonění jmenné v jazyce českém, Polívka. 
Literatura česká od st. XVIII., Vlček. 
Vybrané kapitoly z dějin moderního románu francouzského, Šalda. 
Horské soustavy povrchu zemského, Daneš. 
Politický zeměpis Evropy, Daneš. 
Cvičení a exkurze. Proseminář geografický, Daneš. 
Dějiny psychologie. Doba nejnovější, Čáda. 
Obecná pedagogika. Filozofie výchovy, Kádner. 
Úvod ve studium politické ekonomie, Gruher. 

  



 
 
 
Zimní semestr 1916/1917:  
Úvod do filozofie II. Předmět a problémy filozofie, Drtina. 
Soustavná psychologie I., Čáda. 
Organizace školství I., Kádner. 
Seminář pedagogický, Drtina. 
Horské soustavy povrchu zemského, Daneš. 
Proseminář geografický, Daneš. 
Paleografie latinská, Friedrich. 
Dějiny evropského Východu ve středověku III., Bidlo. 
Dějiny doby nové V., Šusta. 
Dějiny rakouských států II., Pekař. 
Seminář historický, Pekař. 
Perioda slohu románského, Chytil. 
Počátky jazyka staroindického, Zubatý. 
Hláskosloví jazyka českého, Zubatý. 
Cvičení seminární, Zubatý. 
Srovnávací hláskosloví jazyků indoevropských, Hujer. 
Mluvnice jazyka staroslověnského, Pastrnek. 
Čtení a výklad památek staroslověnských. Seminář, Pastrnek. 
Literatura česká st. XIX., Vlček. 
Dějiny německé literatury. Semimář, Kraus. 
Hygiena školská, Kabrhel. 
 
Letní semestr 1917:  
Dějiny pedagogiky do konce 18. stol., Drtina. 
Descartes a jeho filozofie, Čáda. 
Organizace školství českého II., Kádner. 
Seminář pedagogický, Drtina. 
Dějiny geografie a geografického výzkumu země, Švambera. 
Chronologie křesťanského středověku, Friedrich. 
Paleografické praktikum, Friedrich. 
Dějiny doby nové VI., Šusta. 
Ústavní a správní dějiny rakouské, Krofta. 
Dějiny rakouské v 2. pol. 19. stol., Pekař. 
Seminář historický, Pekař. 
Srovnávací hláskosloví jazyků indoevropských, Hujer. 
Staročeská mluvnice, Hujer. 
Dějiny slovanských literatur IV. Realismus, Máchal. 
Dějiny literatury německé IV., Kraus. 
 
Zimní semestr 1917/1918:  
Úvod do filozofie I. díl. historický, Drtina. 
Soustavná psychologie II. Nauka o vnímání, Čáda. 
Afrika, Švambera. 
Vybrané kapitoly z diplomatiky, Friedrich. 
Historická chronologie nového věku, Friedrich. 

  



Dějiny doby nové VII., Šusta. 
Ústavní dějiny rakouské III., Šusta. 
Dějiny zemí českých, rakouských a uherských ve XIV. a XV. stol., Pekař. 
Staročeská mluvnice II., Hujer. 
Hláskosloví jazyka českého, Zubatý. 
Literatura česká od r. 1880, Máchal. 
Dějiny německé literatury V., Kraus. 
Dějepis a dějezpyt v zemích rakouských po 30. leté válce, Krofta. 
 
Letní semestr 1918: 
Soustavná psychologie III. Speciální aesthesiologie, Čáda. 
Psychologie dítěte a péče o mládež, Čáda. 
Kolonie evropských států, Švambera. 
Úvod do geografie Čech, Švambera. 
O listinách králů českých, Friedrich. 
Paleografická cvičení, Friedrich. 
Dějiny doby nové VIII., Šusta. 
Dějiny rakouské v 2 pol. 19. stol., Pekař. 
Ústavní dějiny rakouské IV., Krofta. 
Dějepis a dějezpyt v zemích rakouských od konce XVIII. stol., Krofta. 
Ústavní dějiny moravské, Urbánek. 
Renesance, Chytil. 
Vybrané části ze staročeské skladby, Hujer. 
Od Komenského k Dobrovskému, Vlček. 
Dějiny literatury německé VI., Kraus. 
Výklad ze skladby jazyků indoevropských, Zubatý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Seznam přednášek, které Hubert Ripka navštěvoval 
v letech 1918-1919 na Právnické fakultě Karlovy 
univerzity. 
 
Zimní semestr 1918/1919: 2  
Všeobecná právo- a státověda jako úvod ve studium práva I., Vacek. 
Dějiny a systém římského práva soukromého I., Vančura. 
Právní prameny římské, Sommer. 
Právní děje německé, Stieber. 
Dějiny práva v zemích českých I. Dějiny pramenů a práva veřejného, Kapras. 
 
Letní semestr 1919: 
Dějiny a systém římského práva soukromého II. Právo obligační, Heyrovský. 
Civilní proces římský a actiones, Heyrovský. 
Dějiny a systém římského práva soukromého III., Vančura. 
Církevní právo I., Henner. 
Soukromé právo německé, Stieber. 
Dějiny práva v zemích českých II. Dějiny práva veřejného po r. 1620, Kapras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Uveden je název přednášky a přednášející. AUK, Právníci řádní, Hubert Ripka.  

  



Seznam článků Huberta Ripky otištěných v Národním 
osvoození (1925-1930). 

 
ROČ. II., R. 1925: 3 
 
č. 2, 2. ledna: Balkánský blok proti komunismu, s. 4 - o návštěvě bulharského 
ministerského předsedy Cankova v Bělehradu ve dnech 26. a 27.12.1924.  
č. 3, 3. ledna: Albánské zmatky, s. 1-2 – k italské politice v Albánii. 
č. 4, 4. ledna: Jen slovanský přehled?, s. 5 – k obsahu sborníku Slovanský přehled. 
č. 7, 7. ledna: Po Radićově zatčení, s. 2. 
č. 15, 15. ledna: Stjepan Radić, s. 4 - politická a osobnostní charakteristika politického 
představitele chorvatských sedláků. 
č. 23, 23. ledna: Perzekuce charvátské opozice, s. 1-2. 
č. 40, 10. února: Jihoslovanské volby, s. 3.  
č. 43, 13. února: Sjezd francouzských socialistů a Herriotova vláda, s. 1-2. 
č. 49, 19. února: Jihoslovanská politika na rozcestí, s. 1-2 – k politickým sporům mezi 
Srby, Chorvaty a Slovinci.  
č. 62, 4. března: Bělehradská nespokojenost s čsl. tiskem, s. 1-2. 
č. 70, 12. března: K zahájení nové skupštiny, s. 1-2 
č. 182, 4. července: Mnoho povyku pro nic - a přeci pro něco, s. 1 – úvodník, k německé 
menšinové otázce v Československu. 
Šarvátky v německém táboře, s. 3 – k negativistické politice německých stran v         
Československu. 
č. 183, 5. července: Nevyhnutelné otázky, s. 6 – k výročí Mistra Jana Husa.  
č. 185, 8. července: Koaliční mlýn klape dál, s. 3 - kritika politických jednání Pětky o 
volební reformě. 
č. 186, 9. července: Prvý krok, s. 1 – o povolání vyslance ČSR u Vatikánu k čsl. ministrovi 
zahraničních věcí. 
č. 187, 10. července, Znepokojující příznaky, s. 1 – úvodník, ke sporu mezi ČSR a 
Vatikánem o oslavy výročí Husova upálení. 
č. 192, 15. července: Odpor proti Vatikánu se šíří, s. 1 – k protiřímskému projevu v Jičíně. 
č. 193, 16. července: Pakt radikálů s Radičovci, s. 1-2.  
č. 195, 18. července: Slova, která uklouznou, s. 1 - komentář ke článku Venkova o volební 
reformě.  
č. 198, 21. července: Ze žaláře na ministerská křesla, s. 3 - Radić z vězení do vlády. 
č. 199, 22. července: Mravní zdroje lidového hnutí proti Římu, s. 1 - úvodník.  
č. 200, 23. července: Prohlášení nové vlády radikálně-radičovské, s. 1-2. 
č. 205: Od sporů k přátelství, s. 1 - úvodník, k pátému výročí počátku sporu mezi ČSR a 
Polskem o Těšínsko, Spiš a Oravu.  
č. 209, 1. srpna: Jen společným náporem!, s. 1 – úvodník, výzva k socialistickým stranám 
(soc. dem. a nár. soc.) k jednotnému protiklerikálnímu boji.  
č. 215, 7. srpna: Slovo o bezcenné demokracii, s. 1 – úvodník, odpověď poslanci národní 
demokracie Lukavskému.  
č. 217, 9. srpna: Ne svobody méně, nýbrž více!, s. 1 – úvodník, proti volební reformě.  

                                                 
3 Uveden je ročník, rok, číslo, den vydání, název článku a strana. V případě, že z titulku není zřejmé, k jaké 
problematice se příslušný článek vztahuje, je připojena stručná doplňující informace o tématu článku. 
Zaznamenáno je rovněž, zda se jedná o úvodník, popř. součást rubriky.  

  



č. 221, 13. srpna: Překážky součinnosti nejsou na naší straně, s. 1 – úvodník, k 
negativnímu postoji čs. Němců a Maďarů k republice. 
č. 223, 15. srpna: Tisíc let charvátského království, s. 1 - úvodník.  
č. 225, 18. srpna: Nová ofenziva klerikálů. Pastýřský list čs. biskupů proti Husovým 
oslavám, s. 1 - úvodník.  
č. 226, 19. srpna: Teokracie proti demokracii, s. 1 – úvodník, k Pastýřskému listu čs. 
biskupů. 
Župní sjezd živnostenské strany v Jičíně, s. 3. 
č. 228, 21. srpna: Proti výboji kapitalistů. Spravedlivý boj textilního dělnictva, s. 1 – k 
otázce mezd textilního dělnictva.  
Manifestační protest pražského textilného dělnictva, s. 1.  
č. 232, 25. srpna: V zkřiveném zrcadle zkřivený obraz, s. 1 – úvodník, k Pekařovu výkladu 
o Husovi a husitství.  
č. 233, 26. srpna: Bojujeme ne za rozvrat, ale za přerod národa!, s. 1 – úvodník, k 
Pekařovu výkladu o Husovi a husitství.  
č. 237, 30. srpna: Lidé včerejška, s. 1 – úvodník, k politice německých sociálních 
demokratů v ČSR. 
č. 241, 3. září: Londýn a Ženeva, s. 1 – úvodník, k zahájení zářijového zasedání 
Společnosti národů.  
č. 244, 6. září: Rakousko je schopno života, s. 1 – úvodník, k otázce anšlusu.  
č. 247, 9. září: Na nepravé cestě, s. 1 – úvodník, k německé menšině v ČSR. 
č. 250, 12. září: Která cesta vede nejjistěji k cíli?, s. 1-2 – k politické, kulturní, náboženské 
a sociální činnosti ČsOL.  
Cíle „Přerodu“, s. 3 – rubr. Kulturní hlídka. 
č. 251, 13. září: Sněm legionářského bratrstva v Brně, s. 1 - úvodník.  
č. 261, 23. září: Mezinárodně či také vnitřně politicky?, s. 1 – úvodník, k otázce způsobu 
řešení národnostních problémů. 
č. 262, 24. září: Pošetilé naděje, s. 1 – úvodník, k čs. menšinové otázce. 
č. 263, 25. září: Pokroková strana, s. 1 – úvodník, k založení  Pokrokové strany ing. A. 
Bláhou. 
č. 268, 1. října: O volební reformu, s. 1 - úvodník.  
č. 274, 7. října: Zájem špatně pochopený, s. 1 - úvodník, o volební reformě.  
č. 275, 8. října: Předzvěst nové politiky?, s. 1 – úvodník, k návrhu poslance F. Spiny na 
úpravu menšinového školství. 
č. 283, 16. října: Hra se státně zaměstnaneckou předlohou, s. 1 - úvodník.  
č. 297, 30. října: Proti neúčasti na volbách, s. 1 - úvodník. 
č. 298, 31. října: Více svobody!, s. 1 – úvodník, kritika vázaných kandidátních listin.  
č. 301, 3. listopadu: Strana „kdysi“, s. 1 – úvodník, k prohlášení národnědemokratické 
strany. 
č. 303, 5. listopadu: Co se stranou, která zklamala?, s. 1 – úvodník, kritika národně 
demokratické strany.  
č. 306, 8. listopadu: Jsme demokratičtí?, s. 2 - proti omezování počtu politických stran 
volebním zákonem.  
č. 312, 14. listopadu: V předvečer voleb, s. 1 – úvodník, kritika vázaných kandidátních 
listin. 
č. 313, 15. listopadu: Svou povinnost plníme, s. 1 – úvodník, k cílům ČsOL.  
č. 315, 17. listopadu: První dojmy, s. 1 - úvodník, k výsledku voleb.  
č. 316, 18. listopadu: Socialisté ve volbách a po volbách, s. 1 - úvodník.  
č. 320, 22. listopadu: Falešná hra, s. 1 – úvodník, kritika komunistů. 

  



č. 326, 28. listopadu: O tom německém pozitivismu, s. 1 – úvodník, k aktivistické politice 
německých politických stran v ČSR. 
č. 336, 8. prosince: Novopečení naddemokraté, s. 1 – úvodník, o povolebním jednání o 
sestavení vlády.  
č. 344, 16. prosince: Šovinismus sám se odhaluje, s. 1 – úvodník, k sjezdu německých 
nacionálů v Teplicích u příležitosti odstoupení dra Lodgmanna.  
č. 346, 18. prosince: 186, s. 1 – úvodník, k volbě předsedy poslanecké sněmovny.  
č. 347, 19. prosince: S klidným sebevědomím dále, s. 1 – úvodník, kritika opozice za 
parlamentní obstrukce.  
č. 348, 20. prosince: U nich demagogie, u nás práce pro republiku, s. 1 – úvodník, kritika 
národních demokratů.  
č. 351, 23. prosince: Po prvých dnech, s. 1 – úvodník, k činnosti parlamentu. 
č. 353, 25. prosince: Vánoce prvého Locarna, s. 1 - úvodník.  
 
 
ROČ. III., R. 1926: 
 
č. 1, 1. ledna: Se starou zásadou i do Nového roku, s. 1 – úvodník, proti fašismu, 
klerikalismu a komunismu.  
č. 7, 7. ledna: Málo platné recepty, s. 1 – úvodník, k politice strany ľudové (Hlinkova 
slovenská ľudová strana). 
č. 16, 16. ledna: Trochu poučné historie, s. 1-2 – k politice strany ľudové. 
č. 19, 19. ledna: Velikášské sebeklamy a škodlivé nápady, s. 1 – úvodník, kritika politiky 
K. Kramáře a národních demokratů.  
č. 21, 21. ledna: Oklikou, s. 1 – úvodník, kritika politiky K. Kramáře a národních demokratů.  
č. 23, 23. ledna: Čeho je třeba?, s. 1 – úvodník, k požadavkům strany ľudové.  
č. 30, 30. ledna: Odpovědnost je na klerikálech, s. 1 – úvodník, proti zatěžování státní 
pokladny platy církevních činitelů. 
č. 35, 4. února: První úspěch - pobídkou k dalšímu zápasu!, s. 1 - úvodník, k odluce 
kongruové předlohy od projednávání státně-zaměstnaneckého požitkového systému.  
č. 37, 6. února: Konečně jasno!, s. 1 – úvodník, k jazykovému nařízení. 
č. 42, 11. února: Hra s ohněm, s. 1 – úvodník, proti výzvě „Hlasu“, orgánu amerických 
katolíků, aby čeští katolíci každoročně oslavovali 6. červenec vzpomínáním na umučené 
bratry v Čechách a na Moravě. 
č. 45, 14. února: Čím také chybujeme?, s. 1 – úvodník, k výsledkům voleb. 
č. 49, 18. února: Nová porážka německé opozice, s. 1 – úvodník, k ústecké demonstraci 
proti jazykovému nařízení.  
č. 51, 20. února: Nástup opozice selhal, s. 1 - úvodník.  
č. 52, 21. února: Ludáci se kají, s. 1 - úvodník.  
č. 58, 27. února: Před novým bojem o zemědělská cla, s. 1 - úvodník, k projevu ministra 
zemědělství M. Hodži o obnovení řádných zemědělských cel.  
č. 61, 2. března: Co Němci v neděli dokázali?, s. 1 – úvodník, k protestním schůzím proti 
jazykovému nařízení.  
č. 63, 4. března: Hnutí netalentovaných?, s. 1 – úvodník, kritika klerikální žurnalistiky.  
č. 66, 7. března: Pevný bod, s. 1 – úvodník, k narozeninám T. G. Masaryka. 
č. 71, 12. března: Prof. Pekaře unesený obdiv maďarské gentry, s. 1 - úvodník.  
č. 76, 17. března: Německá prohra, s. 1 – úvodník, k jazykovému nařízení.  
č. 77, 18. března: Příčiny krize, s. 1 – úvodník, k rozporům ve vládní koalici.  

  



č. 78, 19. března: Falešní proroci demokracie opět při práci, s. 1 – úvodník, k rozporům 
ve vládní koalici o ministry-odborníky. 
č. 79, 20. března: Těžké postavení nové vlády, s. 1 - úvodník.  
č. 87, 28. března: Sociál. demokraté v boji proti komunistům, s. 1 - úvodník.  
č. 97, 8. dubna: Kde hledat jednotící myšlenku, s. 1 – úvodník, proti klerikálnímu heslu: 
Pouze v katolictví je jednota.  
č. 98, 9. dubna: Radikál Uzunović pověřen sestavením vlády, s. 1 - úvodník.  
č. 102, 13. dubna: Ze žalobců obžalovaní a odsouzení, s. 1 – úvodník, k bratislavskému 
soudnímu procesu mezi šéfredaktorem Slovenského denníku K. Huškem a ľudáckým 
dizidentem K. Matejovem o tajné klauzuli Martinské deklarace z 30. listopadu 1918. 
č. 104, 15. dubna: Boj o Pašiće, s. 1 - úvodník.  
č. 105, 16. dubna: Spravedlivý zápas továrních švadlen. Stávka trvá již šestý týden, s. 
1. 
č. 106, 17. dubna: Pionýr humanity. K stému výročí narozenin Vojty Náprstka, s. 1-2.  
č. 107, 18. dubna: Pět týdnů obranného boje rukavičkářů, s. 1 – ke stávce za zvýšení 
mezd.  
č. 109, 20. dubna: Po Radićově pádu, s. 1-2. 
č. 110, 21. dubna: Československo-německý večer, s. 2 - diskuse o menšinovém 
problému v ČSR, která se konala z popudu Ženské mírové ligy československé a německé 
(shrnutí referátů). 
č. 111, 22. dubna: Psychologicky a politicky!, s. 1-2 - diskuse o menšinovém problému v 
ČSR, která se konala z popudu Ženské mírové ligy československé a německé (shrnutí 
referátů). 
č. 113, 24. dubna: O Husovy oslavy, s. 1 – úvodník, o stanovisku Vatikánu k otázce 
Husových oslav - jak je podal katolický publicista dr. Fuchs.  
č. 117, 28. dubna: Obnovení socialistického bloku, s. 2 – k usnesení předsednictev klubů 
soc. dem. a nár. soc. o společném postupu v parlamentu.  
č. 118, 29. dubna: Kterou cestou?, s. 1 – úvodník, k otázce zavedení pevných cel. 
č. 119, 30. dubna: Vlastenecký idealismus demaskován, s. 1 – úvodník, kritika národních 
demokratů. 
č. 129, 11. května: Ošklivá třídnost, s. 1 – úvodník, k cílům ČsOL.  
č. 130, 12. května: Bezradná strana, s. 1 – úvodník, kritika národních demokratů. 
č. 134, 16. května: Demise bělehradské vlády, s. 2. 
č. 138, 20. května: Dvě poučení, s. 1 – úvodník, ke sporu o pevná zemědělská cla.  
č. 141, 23. května: Radostná továrna, s. 2 – k prohlídce vojenské továrny na letadla v 
Letňanech.  
č. 143, 26. května: Osvobozený národ stejně věrný svému Otci, s. 1 – úvodník, k 50. 
výročí úmrtí F. Palackého. 
č. 145, 28. května: Pro státní myšlenku, s. 1 - úvodník.  
č. 146, 29. května: Demokracie - státní myšlenkou československou, s. 1 – úvodník, 
deklarace ČsOL a spřátelených stran na Slovanském ostrově proti fašismu.  
č. 147, 30. května: Pour le roi de Prusse, s. 1 – úvodník, k pravému smyslu nacionalismu.  
č. 151, 3. června: Dnešní stav pozemkové reformy, s. 1-2. 
č. 152, 4. června: V slepé uličce, s. 1 – úvodník, kritika menšinové politiky národních 
demokratů.  
č. 153, 5. června: Ještě je čas!, s. 1 – úvodník, o odluce církve od státu.  
č. 158, 10. června: Připomínáme ... !, s. 1 - úvodník, o odluce církve od státu. 
č. 159, 11. června: Dnešní stav pozemkové reformy, s. 1-2.  

  



č. 161, 13. června: Osudný postup, s. 1 – úvodník, k hlasování v poslanecké sněmovně o 
clech. 
č. 163, 15. června: Ještě není pozdě!, s. 1 – úvodník, k systému parlamentní práce.  
č. 165, 17. června: Na nepravou adresu, s. 1 – úvodník, ke sporům mezi občanskými a 
socialistickými stranami.  
č. 167, 19. června: V plen ludácké reakci, s. 1 - úvodník.  
č. 170, 22. června: K Zochově obhajobě kongruy, s. 1. 
č. 171, 23. června: Nebezpečí politiky bez plánu, s. 1 – úvodník, o poměru k národnostním 
menšinám.  
č. 175, 27. června: Otázky bez odpovědi, s. 1 – úvodník, k činnosti Národního osvobození.  
č. 177, 29. června: K režimu „napravo“?, s. 1 – úvodník, kritika klerikálů a agrárníků. 
č. 178, 30. června: Nebezpečné zcestí, s. 1 – úvodník, k politice agrárníků.  
č. 181, 5. července: Ministr sociální péče dr. Schieszl o bytovém zákoně, s. 1-2. 
č. 182, 6. července: A právě dnes!, s. 1 – úvodník, k významu použití husitských symbolů 
čs. legiemi.  
K vyšším metám!, s. 1-2 - výzva k Sokolům u příležitosti všesokolského sletu.  
č. 184, 8. července: Příteli národa - Wickhamu Steedovi, s. 3. 
č. 186, 10. července: Hlas mrtvých, s. 1 – úvodník, k projevu jugoslávského ministra 
Trifunoviće při sletových dnech v Praze. 
č. 187, 11. července: Slavnostní odhalení památníku padlým jihoslov. junákům za 
světové války, s. 1. 
č. 188, 12. července: Jihoslovanské slavnosti v Olomouci, s. 2. 
č. 189, 13. července: Řeč mrtvých a vůle živých. K jihoslovanským slavnostem v 
Olomouci, s. 1-2. 
č. 210, 3. srpna: Útěcha, že „se najde program ...“, s. 1 – úvodník, kritika  celně-
kongruové většiny. 
č. 212, 5. srpna: Sociální demokracie čsl. a německá, s. 1 - úvodník.  
č. 215, 8. srpna: Co je zatím jedině jisto?, s. 1 – úvodník, k otázce obnovení všenárodní 
koalice. 
č. 226, 19. srpna: Kdo stojí proti Benešovi, kdo za ním?, s. 1 - úvodník.  
č. 227, 20. srpna: Marná chvála bezprogramovosti, s. 1 – úvodník, ke spolupráci čs. 
občanských stran s německými stranami.  
č. 229, 22. srpna: Po stopách Jiráskových božích bojovníků!, s. 1 – úvodník, k 75. 
narozeninám A. Jiráska.  
č. 231, 24. srpna: Lidský dokument, s. 1 – úvodník, o kampani proti ministrovi E. Benešovi.  
č. 240, 2. září: Potřeba jasných prohlášení, s. 1 – úvodník, k vzájemnému jednání 
jednotlivých politických stran. 
č. 339, 11. prosince: Nikola Pašić mrtev, s. 1 - úvodník.  
č. 342, 14. prosince: Prohraná bitva fašismu v Sokolstvu, s. 1 – úvodník, k Sokolskému 
sletu.  
č. 344, 16. prosince: Nebezpečná pavěda, s. 1 – úvodník, proti prof. Láskovi a jeho teorii 
trvalosti národnostních záští. 
č. 351, 23. prosince: „Konkordát o rozluce“, s. 1 – úvodník, ke stejnojmennému článku v 
republikánském Venkově.   
č. 353, 25. prosince: Stíny a světla, s. 1 – úvodník, hodnocení sociální a národnostní 
situace. 
Rozmluva s posl. dr. A. Meissnerem. O reformě veřejné správy - O věcech církevně 
politických - O poměru k něm. sociální demokracii a ke komunistům, s. 5. 

  



č. 356, 29. prosince: Němci na půdě skutečností, s. 1 – úvodník, k rozhovoru F. Spiny s 
redaktorem pařížského „Matinu“. 
č. 358, 31. prosince: S vyloučením veřejnosti. Před reformou veřejné správy, s. 1 - 
úvodník.  
 
 
ROČ. IV., R. 1927: 
 
č. 1, 1. ledna: Na přechodu dvou období, s. 1 – úvodník, k ustavení první československo-
německé vlády.  
č. 5, 5. ledna: Mluvit o rozluce je demagogie?, s. 1 – úvodník, k novoroční úvaze 
patriarchy československé církve dr. Farského.  
č. 10, 11. ledna: O prezidentovu autoritu, s. 1-2. 
č. 17, 18. ledna: Ludácká prohra a - naděje, s. 1 – úvodník, o jmenování dvou ľudáckých 
poslanců ministry republiky.  
Za Jovanem Cvijičem, s. 3 – k úmrtí J. Cvijiće.  
č. 21, 22. ledna: Nesprávná diagnoza a nebezpečné recepty, s. 1 – úvodník, kritika tzv. 
občanských stran. 
č. 25, 26. ledna: O čem Šrámek mluvil, o čem pomlčel, s. 1 – úvodník, ke Šrámkovu 
projevu na brněnském krajském sjezdu své strany.  
č. 28, 29. ledna: K znovudobytí vládní moci, s. 2 – k politice socialistických stran. 
č. 32, 2. února: Nová etapa politické krize jihoslovanské, s. 1 – úvodník, k výsledku voleb 
do oblastních (župních) skupštin ze dne 23. ledna.  
č. 36, 6. února: Ludáci trvají na autonomii, s. 1 - úvodník.  
č. 38, 8. února: Bludný Moskvan, s. 1 – úvodník, k příjezdu B. Šmerala z Moskvy.  
č. 40, 10. února: Potřeba nové apologie, s. 1 – úvodník, k protihusitskému článku 
Pražského večerníku. 
č. 53, 23. února: Kolem uznání SSSR, s. 1 – úvodník, k jugoslávské zahraniční politice ve 
vztahu k Sovětskému svazu. 
č. 57, 27. února: K dnešnímu sjezdu SNO, s. 1 – úvodník, k sjezdu Svazu národního 
osvobození. 
č. 60, 2. března: Nemožné poměry v sokolstvu. Vinohradská jednota a Gajda, s. 2. 
č. 64, 6. března: Uctívejme lepším poznáváním!, s. 1 – úvodník, k 77. narozeninám T. G. 
Masaryka.  
č. 69, 11. března: Proti myšlence myšlenku, s. 4 - rubr. Denní kronika, k projevu dr. 
Stránského a ing. Zástěry. 
č. 70, 12. března: Jásotem při nejmenším předčasným, s. 4 – rubr. Denní kronika, k 
protihradní kampani čs. fašistů.  
č. 71, 13. března: Ministr Mayr-Harting o situaci, s. 2 - k projevu Mayr-Hartinga na sjezdu 
pražského kraje něm. křesť. sociálů.  
č. 73, 15. března: Poučky?, s. 4 – rubr. Denní kronika, ke Kramářovu výkladu ruské 
revoluce.  
č. 76, 18. března: Tvůrčí optimismus, s. 1 – úvodník, k návštěvě T. G. Masaryka ve 
Společnosti národů.  
č. 78, 20. března: Nový výpad Vatikánu proti československé zahraniční politice, s. 4 – 
rubr. Denní kronika.  
č. 80, 22. března: Vojenské osnovy, s. 1 – úvodník, k parlamentnímu jednání o věcech 
branné moci.  
Fašismus a slovanství, s. 4 - rubr. Denní kronika.  

  



č. 81, 23. března: Nebezpečná hra, s. 4 – rubr. Denní kronika, o projevu Vatikánu k čs. 
národu. 
č. 85, 27. března: Přeje si Vatikán boje?, s. 1 - úvodník.  
č. 87, 29. března: „V zájmu klidu našeho státu?“, s. 3 – k článku katolického publicisty 
Fuchse v Lidových listech, který obhajuje žádost papežské kurie, aby byly dány záruky proti 
opakování Husových oslav z r. 1925. 
č. 89, 31. března: Sjezd komunistické strany, s. 1 - úvodník.  
č. 90, 1. dubna: Gajda a Besperáto, s. 3. 
č. 92, 3. dubna: Intervence a němečtí agrárníci, s. 4 – rubr. Denní kronika, k činnosti 
německých agrárníků v poslanecké sněmovně. 
č. 106, 17. dubna: Sjezd čsl. strany sociálně-demokratické. XV. sjezd čsl. sociální 
demokracie. - Sociální demokracie pevným pilířem republiky, demokracie a 
socialismu. Chce být krystalizačním jádrem sjednocení čsl. socialistického hnutí, s. 3.  
č. 108, 19. dubna: Sjezd sebedůvěry, s. 1 – úvodník, k XV. sjezd soc. dem. strany.  
Sjezd čsl. strany sociálně-demokratické. Strana zůstává v oposici, ač zásadně 
neodmítá součinnosti s občanskými stranami. - Pro sblížení s druhými socialistickými 
stranami, zejména německou soc. demokracií. - Na obranu sociálního pojištění. - 
Projev pro Malou dohodu: Střední Evropa středoevropským státům, s. 2. 
Nová jihoslovanská vláda. Vstup demokratů do vlády, s. 3 – k demisi Uzunovićova 
kabinetu.  
č. 110, 21. dubna: Stranická demagogie na účet státu, s. 2 – ke článku „Slováka“ o 
senátorovi V. Klofáčovi. 
č. 112, 23. dubna: Z nejvážnějších nesnází socialismu, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 113, 24. dubna: Padesáté výročí bojů za osvobození balkánských Slovanů, s. 1 - 
úvodník.  
č. 117, 28. dubna: O slovanskou politiku, s. 1 – úvodník, k cyklu pěti přednášek, který 
uspořádal Klub Přítomnost. 
č. 118, 29. dubna: Není slova dosti ostrého k odsouzení, s. 3 – ke protibenešovskému 
článku listu poslance Stříbrného.  
č. 120, 1. května: O sociální solidaritu. K letošnímu 1. máji, s. 1 – úvodník. 
č. 125, 6. května: K volbě prezidenta republiky, s. 1-2. 
č. 127, 8. května: Stanovisko stran k prezidentské volbě, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 129, 10. května: K prezidentské volbě, s. 2. 
K sociálně demokratické spolupráci, s. 5 – rubr. Denní kronika, k vyjádření německé 
sociální demokracie na teplickém sjezdu o spolupráci s čs. sociální demokracií. 
č. 133, 14. května: Kolem prezidentské volby, s. 2. 
č. 136, 17. května: Odkaz revoluce žije, s. 4 – rubr. Denní kronika, k oslavě květnových 
událostí r. 1917. 
č. 182, 3. července: O husovskou tradici, s. 1 - úvodník.  
č. 185, 6. července: Zborov, Olympiáda, Hus, s. 1 – úvodník, k dělnické olympiádě. 
č. 189, 10. července: Krize v německém vládním táboře - úvodník.  
č. 192, 13. července: Nový francouzský volební řád, s. 1 - úvodník.  
č. 193, 14. července: Tendenční zprávy o vstupu nár. socialistů do vlády, s. 3. 
Stříbrný a nár. socialisté, s. 3. 
č. 194, 15. července: Národní demokracie před vstupem do vlády, s. 3. 
Německý živnostník Eckert vzat na milost, s. 4 – k hlasování proti správní reformě.  
č. 195, 16. července: Mayer a Hanreich zakládají novou stranu, s. 2 – k založení „Sudeto-
německého zemědělského svazu“.  
Rozpaky koalice s novelizací sociálního pojištění, s. 5. 

  



Průtahy se vstupem národní demokracie do vlády, s. 5. 
č. 196, 17. července: Nár. socialističtí železničáři proti Stříbrnému, s. 3. 
č. 197, 18. července: Oslava Zborova v Kostelci nad Černými Lesy, s. 1. 
č. 198, 19. července: Rozhovor s národně demokratickým politikem o vstupu nár. 
demokracie do vlády, s. 3. 
Opozice v komunistické straně, s. 4. 
č. 199, 20. července: Soc. dem. manifestace k vídeňským událostem v Praze, s. 1. 
„Nové seskupování v německém táboře“, s. 2 - název úvodníku orgánu něm. křesť. 
sociálů - Deutsche Presse o snaze vytvořit novou německou aktivistickou stranu. 
Národně socialistické odbory k vídeňským událostem, s. 2. 
č. 200, 21. července: Víra v demokracii utužena, s. 4 – rubr. Denní kronika, k vídeňským 
komunistickým nepokojům.  
č. 201, 22. července: Komunistická internacionála k vídeňským událostem, s. 1 - 
úvodník.  
Boje fašistů proti národním demokratům, s. 4. 
č. 203, 24. července: Národní demokracie a „občanský“ režim, s. 1 - úvodník.  
Boj mezi národními demokraty a fašisty, s. 1. 
Posl. Hampl o účasti soc. demokracie ve vládě, s. 2. 
č. 205, 26. července: Nové zprávy o jednání mezi Stříbrným a národními socialisty, s. 2. 
Dr. Kramář proti účasti československých socialistických stran ve vládě, s. 6. 
č. 206, 27. července: Proč pan Spina prohrává?, s. 1 – úvodník, k vyloučení p. Mayera a 
p. Hanreicha z poslaneckého klubu německé agrární strany. 
č. 207, 28. července: Rozmluva posl. Hampla s pařížským „Populaire“, s. 2. 
Rozpaky lidovců se sociálním pojištěním, s. 2. 
č. 210, 31. července: Ke sporům v Mladé generaci národní demokracie, s. 3. 
č. 214, 4. srpna: Strach z rozštěpení třídní fronty, s. 1 – úvodník, k politice socialistických 
a občanských stran. 
č. 215, 5. srpna: Zbytečné starosti, s. 1 – úvodník, k diskuzi o „rakouském problému“ po 
vídeňských komunistických nepokojích. 
č. 216, 6. srpna: Tusar prý byl pro revizi čs.-maď. hranic, s. 3 - komentář k článku 
senátora Medingera v Prager Tagblatt. 
č. 217, 7. srpna: Jihoslovanská knížka o Československu, s. 4 - rubr. Kulturní hlídka, 
recenze knihy Mil. Stankoviće: Čechoslovačka od postanka do danas (od svého vzniku do 
dneška). 
Padl na veškero křižácké vojsko strach náramný ..., s. 10 – rubr. Denní kronika, k výročí 
bitvy u Tachova dne 4. srpna 1427. 
č. 219, 9. srpna: Jubileum slovenského spoluzakladatele republiky, s. 1 – úvodník, k 60. 
narozeninám V. Šrobára.  
č. 221, 11. srpna: Nevyjasněná historie vojenského obsazení Slovenska, s. 2. 
Šrobár spoluzakladatel, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 224, 14. srpna: Komu nejvíce záleží na nynějším režimu?, s. 1 – úvodník, ke sporům 
mezi národními demokraty, čs. i něm. klerikály se socialistickými stranami. 
č. 226, 17. srpna: Nezdařený fašistický sjezd v Mladé Boleslavi, s. 3. 
č. 228, 19. srpna: K jednání s Vatikánem, s. 1 – úvodník, ke sporu o Husovy oslavy.  
Msgre Ciriaci o poměru Československa a Vatikánu, s. 2 – k rozmluvě redaktora Tribuny 
v Římě s vysokým diplomatickým úředníkem kurie Msgre Ciriacim.  
č. 230, 21. srpna: Husova otázka a jednání s Vatikánem, s. 1 - úvodník.  
č. 231, 22. srpna: Klerikálové pro zachování nynějšího režimu, s. 1. 
č. 232, 23. srpna: Dohoda o snížení okupačního vojska v Porýní, s. 2.  

  



č. 234, 25. srpna: Bělehrad, Sofie a Athény, s. 1 – úvodník, ke snaze o jugoslávsko-
bulharské sblížení a řecko-italské dohodě.  
Legionářský týden, č. 67: Co se děje za hranicemi, s. 1 - krátké zprávy o zahraniční 
situaci. 
č. 236, 27. srpna: Řecko-jihoslovanské konvence zamítnuta řeckým parlamentem, s. 4.   
č. 237, 28. srpna: Vládní většina a socialisté, s. 1 - úvodník.  
č. 239, 30. srpna: Opožděný projev, s. 1 – úvodník, k Rothmerově akci. 
č. 240, 31. srpna: Lord Rothermere se opět ozývá, s. 1 – o požadavcích revize trianonské 
smlouvy.  
Legionářský týden, č. 69 (1. září): Co se děje za hranicemi, s. 1 - krátké zprávy o 
zahraniční situaci. 
č. 242, 2. září: Nové Gajdovy lži, s. 1-2 – ke Gajdovu rozhovoru s pražským 
korespondentem Kölnische Zeitung a pražské Bohemie. 
č. 243, 3. září: Ke Gajdovu interviewu, s. 1.  
č. 244, 4. září: Zvolněné tempo v činnosti společnosti národů, s. 3 – k valnému 
shromáždění Společnosti národů.  
č. 246, 6. září: Neúnavný hledatel tradicí, s. 4 – rubr. Denní kronika, k názorům M. Hodži.  
č. 247, 7. září: Národní demokracie rozvrací pořádek a právní bezpečnost, s. 1 - 
úvodník.  
č. 248, 8. září: Nový zápas o zásady ženevského protokolu, s. 3 - o polském návrhu u 
Společnosti národů o všeobecném paktu o neútočení.  
Lži fašistické „Říšské stráže“ o převratných plánech Benešových, s. 3.  
č. 250, 10. září: Proč Beneš nežaluje?, s. 5 – rubr. Denní kronika, o národnědemokratické 
politice.  
č. 251, 11. září: Kdo nese odpovědnost?, s. 1 – úvodník, k procesu s R. Gajdou.  
Stříbrný opětně doznává, že byl pro oktroj, s. 1.  
Nové sensace Stříbrného tisku, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 252, 12. září: K pokusům o jednání mezi národními socialisty a frakcí Stříbrného, s. 
1. č. 253, 13. září: Po jihoslovanských volbách, s. 1 – úvodník, rozbor povolební situace v 
Jugoslávii.  
Mravní cynismus, s. 4 – rubr. Denní kronika, o klerikální politice.  
Legionářský týden, č. 73, (15. září): Co se děje za hranicemi – krátké zprávy o zahraniční 
situaci.  
č. 261, 21. září: Morální monstrum, s. 1 – úvodník, k procesu J. Stříbrného s J. Stránským.  
č. 262, 22. září: Podivná historie s realistickými „dokumenty“ p. Stříbrného, s. 1. 
Podivné dementi projevu Ciriaciho, s. 2.   
č. 263, 23. září: Špatná služba min. Hodžovi, s. 3 – k procesu min. M. Hodži s J. 
Stránským.  
č. 267, 27. září: Světová válka jako justament, s. 3 - ke článku prof. J. Singera 
uveřejněnému v Prager Tagblattu.  
Skandalisující tisk, s. 5 – rubr. Denní kronika, o článcích Večerního listu, Národa, Lechu, 
Fronty, Role a Říšské stráže proti E. Benešovi. 
č. 268, 28. září: Václavská tradice kulturní a politická tradice boleslavská, s. 1  - 
úvodník. Stávka stavebního dělnictva, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 269, 29. září: Václavská tradice kulturní a politická tradice boleslavská, s. 1 - úvodník.  
č. 271, 1. října: Klerikálové, sv. Václav a Boleslav, s. 5 – rubr. Denní kronika, k reakci 
Lidových listů na Ripkovy články.  
č. 272, 2. října: Jak se soudí o Benešovi doma a jak v cizině, s. 2.  
Klerikálové nespokojeni s dosavadním jednáním s Vatikánem, s. 2. 

  



č. 274, 4. října: O sociálním reformismu „lidové“ strany, s. 1 - úvodník.  
č. 275, 5. října: Fašistická oslava sv. Václava na Vyšehradě, s. 2.  
č. 276, 6. října: Překážka jihoslovansko-bulharského sblížení, s. 1 - úvodník.  
č. 278, 8. října: Nepravdivé zprávy o jednání s Vatikánem, s. 1.  
č. 280, 10. října: Veliká volební schůze sociálních demokratů, s. 1.  
Fiasko komunistů v Praze, s. 1 – o šestnácti komunistických táborech svolaných v Praze.  
č. 281, 11. října: Dvě strany, s. 4 – rubr. Denní kronika, o sociálních demokratech a 
komunistech.  
č. 282, 12. října: Výročí prvé československo-německé vlády, s. 1 - úvodník.  
č. 283, 13. října: Z volebního ruchu, s. 3 – k otázce kandidátek NOF a národních 
demokratů. 
č. 284, 14. října: Klukovské způsoby „Národních listů“, s. 5 – rubr. Denní kronika. 
č. 286, 16. října: Politický význam obecních voleb, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 287, 17. října: Včerejší volby - vítězstvím demokracie, s. 1 – úvodník, rozbor obecních 
voleb.  
č. 288, 18. října: Příznivá bilance obec. voleb. Porážka dobrodruhů a demagogů, s. 1 - 
úvodník.  
č. 289, 19. října: Nedojde ke změnám ani nejmenším?, s. 1 – úvodník, hodnocení 
volebních výsledků.  
č. 290, 20. října: Německý aktivismus ve volbách obstál, s. 1 - úvodník.  
č. 291, 21. října: Objednávka železničních vagónů r. 1920 a posl. Stříbrný, s. 1 – ke 
sporu o objednávku 2000 železničních vagónů z Německa v době ministrování J. Stříbrného.  
č. 292, 22. října: Porážka národní demokracie a vítězství národních socialistů, s. 3 – 
rubr. Denní kronika.  
č. 297, 27. října: O konkordát se nejedná, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 298, 28. října: Kdo vytrvá, zvítězí!, s. 1 – úvodník, k 10. výročí republiky. 
Pozoruhodná diskuse, s. 6 – rubr. Denní kronika, o článku F. Peroutky v Přítomnosti o 
možnosti socialisticko-klerikální koalice. 
č. 300, 30. října: Benešovy paměti, s. 4 - rubr. Kulturní hlídka.  
č. 304, 3. listopadu: Kdo je v rozpacích?, s. 3 – o národnědemokratickém a klerikálním 
tisku. 
č. 305, 4. listopadu: Pan Hajšman, fašisté a „Večerní list“, s. 3.  
č. 310, 9. listopadu: Národní demokraté znovu žádají účast ve vládě, s. 3.  
č. 311, 10. listopadu: Švehlův vládní positivismus, s. 1 - úvodník.  
č. 314, 13. listopadu: O revisi poměru mezi socialisty a klerikály, s. 1 – úvodník, k 
Peroutkovým úvahám v Přítomnosti o možné socialisticko-klerikální spolupráci.  
č. 316, 15. listopadu: Pan dr. Kramář v obvyklé situaci: „stala se chyba“, s. 1 - úvodník.  
č. 317, 16. listopadu: Obrat v národní demokracii?, s. 3. 
č. 318, 17. listopadu: Prolomený led, s. 4 – rubr. Denní kronika, ke článku katolického 
publicisty A. Fuchse v křesťanskosociální Budoucnosti. 
č. 319, 18. listopadu: Proč trvají pochybnosti o obratu nár. demokratické politiky?, s. 1 
- úvodník.  
Nový Kramářův interview s německým listem, s. 3. 
č. 320, 19. listopadu: Patrně všechno zůstane při starém, s. 4 – rubr. Denní kronika, o 
národnědemokratické politice.  
č. 321, 20. listopadu: Hodžova chvála vládnoucího režimu, s. 1 - úvodník.  
č. 325, 24. listopadu: Neslýchaný postup národní demokracie při presidentských 
volbách, s. 1.  
č. 326, 25. listopadu: Kombinace s Benešovou demisí, s. 2. 

  



č. 339, 8. prosince: Souvislost problému odzbrojovacího a bezpečnostního, s. 1 – 
úvodník, ke IV. zasedání přípravné komise Společnosti národů pro odzbrojení. 
č. 345, 14. prosince: Spor litevsko-polský urovnán, s. 1 – úvodník, z jednání Společnosti 
národů.  
č. 360, 30. prosince: Planá sensace o úmluvě s Vatikánem, s. 1 - úvodník.  
 
 
ROČ. V., R. 1928: 
 
č. 1, 1. ledna: Za odkaz revoluce a politiku středu!, s. 1 - úvodník.  
č. 5, 5. ledna: „Modus vivendi“ mezi ČSR a Vatikánem, s. 1 - úvodník.  
č. 6, 6. lenda: Tříkrálová deklarace, s. 1 – úvodník, k deklaraci A. Rašína ze dne 6. ledna 
1918.  
č. 10. 10. ledna: Fašistické rvačky, s. 3 – k rozporům uvnitř NOF. 
č. 11, 11. ledna: Nové nesprávné výklady o modu vivendi, s. 1 – úvodník, k článku v 
Deutsche Presse.  
č. 15, 15. ledna: Nevhodné projevy, s. 4 – obrana národních socialistů.  
Odpovědnost pana ministra Šrámka, t. č. zástupce předsedy vlády. s. 5 – rubr. Denní 
kronika.  
č. 18, 18. ledna: Drsná lekce, s. 1 – úvodník, k rozsudku odvolacího kárného výboru MNO 
nad R. Gajdou. 
Nepravdivá zpráva o kompromisních návrzích socialistů k sociálnímu pojištění, s. 1.  
č. 19, 19. ledna: K presidentovu projevu o poměru československo-německém, s. 1 -
úvodník.  
č. 21, 21. ledna: O poměru Němců k československé republice, s. 2 - k referátům dr. 
Bachra a red. Chmelaře v Klubu Přítomnost o poměru Němců k republice. 
č. 22, 22. ledna: Carské Ruska a naše osvobození, s. 1 – úvodník, k publikaci J. 
Papouška. č. 26, 26. ledna: O úloze Ruska v čsl. osvobození, s. 1 – úvodník, k polemice 
gen. Janina (někdejší velitel spojeneckých vojsk na Sibiři) s K. Kramářem.  
Těžké rány Kramářovu slovanství, s. 4 – rubr. Denní kronika, k publikaci J. Papouška.  
č. 27, 27. ledna: Kapitulace vlád. koalice před Tukou, s. 1 – úvodník, k názorům V. Tuky o 
údajném tajném dodatku Martinské deklarace z 30. října 1918 o autonomistickém řešení 
poměru Čechů a Slováků po deseti letech.  
č. 28, 28. ledna: „Pietnost“ p. Kramáře k Sazonovu, s. 3 – ke Kramářovu projevu u 
příležitosti pietního večera na památku zemřelého ruského státníka S. D. Sazonova.  
č. 29, 29. ledna: Kongres sociálně demokratických stran v Československu, s. 3.  
č. 30, 30. lenda: Sjezd soc. dem. stran, s. 1.  
č. 31, 31. ledna: Sociálně demokratický sjezd, s. 1 - úvodník.  
č. 32, 1. února: Falešní hráči usvědčeni, s. 1 – úvodník, k modu vivendi s Vatikánem.  
Padesátiny Milana Hodži, s. 3-4.  
č. 33, 2. února: Komunisté v jednotné frontě s panem Stříbrným, s. 4 – rubr. Denní 
kronika.  
č. 34, 3. února: Vládní krize v Jugoslávii, s. 1 – úvodník, k rozporu mezi L. Davidovićem a 
V. Marinkovićem v demokratickém táboře. 
č. 35, 4. února: Slabost vládní koalice, s. 1 – úvodník, o postoji vládní koalice k Tukovu 
případu.  
Ministr Udržal v branném výboru senátu, s. 3.  
Klerikální provokace, s. 4 – rubr. Denní kronika. K modu vivendi s Vatikánem.  

  



Jen ještě trochu trpělivosti, pane Stříbrný!, s. 4 – rubr. Denní kronika, k Stříbrného 
kampani proti E. Benešovi.  
č. 36, 5. února: Komunisté ve spolku s pp. Stříbrným, Gajdou a Hlaváčkem, s. 1.  
Ruská diplomacie a světová válka, s. 4.  
č. 38, 7. února: Klerikálové a oktrojová historie, s. 4 – rubr. Denní kronika, k žurnalistické 
činnosti Pražského večerníku.  
Dr. Kramář proti falešnému radikalismu a pro radikalismus pravý, s. 4 – rubr. Denní 
kronika, k proslovu K. Kramáře na  sjezdu národnědemokratické mládeže.  
č. 108, 18. dubna: Jsou Tatry vhodny pro léčení tuberkulosy?, s. 1 - úvodník.  
č. 114, 24. dubna: Citlivost v politice, s. 1 – úvodník, o článku dr. Lederera „Rána na 
Balkáně” uveřejněném v Přítomnosti.  
č. 123, 3. května: Záškodník demokracie, s. 4 – rubr. Denní kronika, o komunistické 
straně. 
č. 124, 4. května: Nač by se nemělo zapomínat?, s. 1 – úvodník, kritika 
národnědemokratické politiky.  
č. 131, 11. května: Po řeči posl. Franke, s. 1 - úvodník.  
č. 132, 12. května: „Duch Ženevy“, s. 2 - o přednášce legačního rady V. Slavíka, který se 
po osmiletém pobytu v sekretariátu Společnosti národů vrátil do ministerstva zahraničních 
věcí.  
Úloha vysokých škol v národnostním dorozumění, s. 2. - k debatám, které pořádala 
redakce Prager Tagblattu.  
č. 133, 13. května: Seton Watson, s. 1 – k příjezdu R. Seton-Watsona do Prahy. 
Československo-německá diskuse, s. 5-6 – rubr. Denní kronika, k debatám, které 
pořádala redakce Prager Tagblattu.  
č. 135, 15. května: Jaroslav Kvapil o květnových manifestacích roku 1918, s. 1  - 
úvodník.  
č.136, 16. května: Oslava květnových slavností z r. 1918, s. 2.  
č. 137, 17. května: K padesátce Vojty Beneše, s. 1 - úvodník. 
č. 138, 18. května: Závazek republikánské strany, s. 1 – úvodník, k republikánskému 
průvodu Prahou.  
Slavnost položení základního kamene pomníku Přemysla Oráče na Hradčanech, s. 3 – 
k agrárním oslavám v Praze. 
č. 142, 22. května: Osobnost a strany, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 143, 23. května: O autonomii Podkarpatské Rusi, s. 5 – rubr. Denní kronika, k článku 
listu Bohemia.  
č. 145, 25. května: Před rozhodnutím, s. 1 – úvodník, o novele sociálního pojištění.  
Němci a oslava desítiletí republiky, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 146, 26. května: Neopatrné zpravodajství o berlínské cestě min. Beneše, s. 4 – rubr. 
Denní kronika.  
č. 147, 27. května: Jubilejní rok a Němci, s. 1 - úvodník.  
č. 150, 31. května: Demonstrace v Jihoslávii a Itálii, s. 1 - úvodník.  
č. 153, 3. června: „Slovanský přehled“, s. 4 – rubr. Kulturní hlídka, upoutávka na obsah 
květnového čísla Slovanského přehledu. 
Politická krise vyvrcholuje, s. 4 – rubr. Denní kronika, k fašistickému podněcování 
nepokojů v době Švehlova dočasného odchodu z politiky ze zdravotních důvodů.  
č. 155, 5. června: Kdo je to „Klepetářova generace“?, s. 4 – rubr. Denní kronika, k článku 
Arne Nováka v Lidových novinách. 
č. 156, 6. června: Katolická akce a pražský nuncius, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 157, 7. června: „Jsme pevni a klidni“, s. 1 – úvodník, o maďarském revizionismu.  

  



č. 158, 8. června: Proč zpráva o svatogotthardském případu neuspokojuje?, s. 3 – k 
případu vyšetřování zadržené pětivagonové zásilky válečného materiálu zachyceného 1. 
ledna 1928 na rakousko-maďarské hranici. 
„Vederemo“, s. 5 – rubr. Denní kronika, k článkům Bohemie proti E. Benešovi. 
č. 159, 9. června: Řešení svatogotthardského případu, s. 4 – k případu vyšetřování 
zadržené pětivagonové zásilky válečného materiálu zachyceného 1. ledna 1928 na 
rakousko-maďarské hranici. 
č. 160, 10. června: Úpadek komunistů, s. 1 - úvodník.  
č. 162, 12. června: Proti Benešům každá špatnost dobrá, s. 3 - k článku Večerního listu 
namířeného proti Vojtovi Benešovi.  
č. 163, 13. června: Jak odpovídají komunisté, s. 5 – rubr. Denní kronika, k odpovědi 
Rudého práva na článek NO o úpadku komunismu.  
č. 164, 14. června: Na rozcestí, s. 1 – úvodník, ke stanovisku vládní koalice ke správním 
reformám a novelizaci sociálního pojištění. 
č. 165, 15. června: Měníme svůj poměr ke komunistům?, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 167, 17. června: Německé centrum a naši lidovci, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 169, 19. června: Komunistické ubohosti, s. 4 – rubr. Denní kronika, k manifestačnímu 
dni ústředního svazu čs. družstev.  
č. 170, 20. června: Bukureštská konference, s. 1 – úvodník, k zahájení konference Malé 
dohody.  
č. 171, 21. června: Politická tragedie v Bělehradě, s. 1 – úvodník, o zavraždění P. Radiće 
v jugoslávské sněmovně.  
č. 172, 22. června: Českoslovenští Němci po deseti letech, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 174, 24. června: Komunistické zrádcování, s. 6 – rubr. Denní kronika, o postoji 
komunistů k novelizaci sociálního pojištění. 
č. 176, 26. června: Před bojem nebo dohodou?, s. 1 – úvodník, o postoji sociálních 
demokratů a národních socialistů k novelizaci sociálního pojištění. 
č. 177, 27. června: Nový úspěch čsl. zahraniční politiky, s. 1 – úvodník, o významu 
Kellogova paktu pro mír v Evropě. 
č. 178, 28. června: Nebezpečná provokace komunistů, s. 1 – úvodník, k policejnímu 
zákazu „Rudého dne“, který komunisté připravovali na 6. července.  
K polemice o „censurovaném“ komuniké Malé dohody, s. 2. 
č. 179, 29. června: Exkurs do zahraniční politiky, s. 4 - Denní kronika, k postoji Lidových 
listů k E. Benešovi. 
č. 181, 1. července: Slavnostní zahájení sjezdu legionář. bratrstva. Sjezd zakladatelů 
československé státní tradice, s. 13. 
č. 183, 3. července: Kdo se v neděli neradoval?, s. 5-6 – rubr. Denní kronika, k sjezdu 
legionářů. 
č. 184, 4. července: Hold osvobozeného národa průkopníku jeho svobody, s. 1 - k 
odhalení Wilsonova pomníku v Praze.  
Zvláštní „dostiučinění“, s. 5 – rubr. Denní kronika, k sjezdu legionářů. 
č. 185, 5. července: Ohlas legionářského sjezdu v tisku, s. 3. 
Dva německé hlasy o legionářském sjezdu, s. 5-6 – rubr. Denní kronika. 
č. 186, 7. července: Komunistický lid rozumnější svých vůdců, s. 1 – úvodník.  
č. 189, 10. července: K „vítězství“ gajdovské pravdy, s. 5 – rubr. Denní kronika, k 
procesu Gajda-Kratochvíl, který skončil odsouzením p. Kratochvíla. 
č. 191, 12. července: Dvojí morálka, s. 4 – rubr. Denní kronika, k šachtinskému procesu v 
SSSR, při kterém bylo z politických důvodů k trestu smrti odsouzeno pět lidí.  
č. 192, 13. července: Útok „Venkova“ na ministra financí dra Engliše, s. 2. 

  



„Velké mezinárodní spiknutí proti ČSR a Jugoslávii“, s. 4 – rubr. Denní kronika, k 
výkladu atentátu v bělehradské skupštině - jak ho podaly Nedělní listy. 
č. 193, 14. července: Monsignor Šrámek - pán v klobouku a v čepici, s. 2 - ke kritice J. 
Šrámka, kterou v Nové svobodě napsal poslanec R. Bechyně. 
Národní demokracie stále ještě se ujímá Gajdy, s. 3 - k referátu senátora V. Dyka o 
nálezu kárného výboru proti bývalému gen. Gajdovi, který podal v branném výboru senátu. 
č. 194, 15. července: Úspěch německých vládních stran, s. 12 – rubr. Denní kronika, o 
vystoupení německých vládních stran, kterým se podařilo zachránit zrušení německých 
zemských pokladen. 
č. 196, 17. července: K odkladu novelisace sociálního pojištění, s. 3. 
č. 197, 18. července: Souhlasí pan arcibiskup Kordač?, s. 4 – rubr. Denní kronika, kritika 
klerikálního tisku Čech za pomluvy proti republice a jejím představitelům. 
č. 198, 19. července: Pružnost ministra Hodži, s. 1 – úvodník, k nedělní řeči ministra M. 
Hodži ve Valašském Meziříčí.  
č. 199, 20. července: Co píše tisk k Englišově demisi?, s. 3. 
„Zřejmý epilog k brněnskému případu“, s. 4 – rubr. Denní kronika, k diskuzi kolem výroku 
místopředsedy senátu Donáta při kladení základního kamene brněnské univerzity. 
č. 200, 21. července: Englišova demise a koalice, s. 1 - úvodník.  
Tykání legionářům v čsl. armádě, s. 1-2 (Legionářský týden, č. 58). 
č. 203, 24. července: Strach národní demokracie z jednání se socialisty, s. 1. 
Řešení Englišovy demise odloženo, s. 3. 
č. 204, 25. července: K Englišově demisi, s. 3. 
O poslání novinářově, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 205, 26. července: 26. červenec, s. 1 – úvodník, ke dni mobilizace Rakouska-Uherska v 
roce 1914.  
Porady o sociálním pojištění, s. 1. 
č. 206, 27. července: Pan Jílek vysvětluje Moskvě „Rudý den“, s. 1 – úvodník, ke sjezdu 
III. internacionály v Moskvě.  
Porady o sociálním pojišťování, s 1. 
„Venkov“ neustává útočit na Engliše, s. 3. 
č. 208, 29. července: Vítězství demokratického socialismu ve volbách na železnicích, s. 
5 – rubr. Denní kronika.  
č. 210, 31. července: Nedorozumění mezi lidovci a republikány, s. 1-2 – k útokům proti 
republikánům  v klerikálních listech. 
č. 211, 1. srpna: Porážka komunistické strany, s. 6 – rubr. Denní kronika, k neúspěchu 
komunistického „Rudého dne“. 
č. 212, 2. srpna: Denunciační metody, s. 5 – rubr. Denní kronika, kritika republikánského 
Venkova. 
č. 213, 3. srpna: Národní demokracie a republikáni, s. 2. 
č. 214, 4. srpna: Lidovci žádají volby do správního výboru Pozemkového úřadu, s. 3. 
„Rudé právo“ před zastavením?, s. 3. 
č. 215, 5. srpna: Brussel a Moskva, s. 4 – rubr. Denní kronika, k rozdílu mezi moskevskou 
komunistickou a bruselskou socialistickou internacionálou. 
č. 217, 7. srpna: Nová německá formace, s. 1 – úvodník, k založení „pracovního a 
hospodářského souručenství“ bývalým členem německé nacionální strany Roschem ve 
spolupráci s německými živnostníky (poslanec Stenzl) a Kafkovými demokraty. 
č. 218, 8. srpna: Lidovci a ludáci, s. 1. 
Československá obec legionářská je fašistická, s. 5 – rubr. Denní kronika, z 
moskevského sjezdu Komunistické internacionály. 

  



č. 219, 9. srpna: Poslanec Viškovský šedesátníkem, s. 1-2. 
č. 220, 10. srpna: Stjepan Radič, s. 1 – úvodník, k úmrtí Stjepana Radiće.  
č. 221, 11. srpna: „Ludáci nejsou ještě loyální“, s. 2 - o nemožnosti sblížení stran 
vedených J. Šrámkem a A. Hlinkou  
č. 224, 14. srpna: Ante Trumbič, s. 4. 
č. 226, 16. srpna: O kongresu Socialistické internacionály, s. 1 – úvodník, o bruselském 
kongresu socialistické Internacionály. 
č. 228, 18. srpna: Exposice mateřského školství na výstavě soudobé kultury v Brně, s. 
4 – rubr. Kulturní hlídka.  
č. 231, 21. srpna: Nebezpečenství nového boje o sociální pojištění, s. 2. 
č. 232, 22. srpna: Kazimírství monsignora Šrámka, s. 1 – úvodník, k postoji J. Šrámka k 
novele sociálního pojištění.  
č. 233, 23. srpna: V jednání o sociální pojištění se pokračuje, s. 1.  
č. 252, 11. září: Automobil a Společnost národů, s. 1 – úvodník, k devátému zasedání 
Shromáždění Společnosti národů.  
č. 257, 16. září: Minoritní otázky v Ženevě, s. 1 – úvodník, ke kongresu evropských 
národností v Ženevě.  
č. 262, 21. září: Klofáčův temperament, s. 4 – rubr. Denní kronika, k 60. narozeninám 
senátora V. Klofáče. 
č. 263, 22. září: K šedesátce sen. V. Klofáče, s. 1. 
Štefánikovy oslavy a president republiky, s. 3. 
č. 264, 23. září: Sen. Klofáč o budoucí orientaci své strany, s. 3. 
Ke zprávám o rekonstrukci vlády, s. 3. 
č. 268, 27. září: Kapky jedu, s. 4 – rubr. Denní kronika, o postoji klerikálů ke Kellogovu 
paktu.  
č. 269, 28. září: Má význam letošní jubilejní vzpomínání?, s. 1 - úvodník.  
č. 270, 29. září: Oslava všenárodní nebo stranická?, s. 1 – úvodník, ke svátku sv. 
Václava.  
č. 271, 30. září: Provolání německé nacionální oposice, s. 3. 
Kdo není ve všenárodním výboru pro svatováclavské oslavy?, s. 6 – rubr. Denní 
kronika.  
č. 273, 2. října: Prof. Emil Svoboda padesátníkem, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 274, 3. října: Dvojí tvář národní demokracie, s. 1 - úvodník.  
Poslanec Hampl o vládní politice, s. 1.  
č. 275, 4. října: K čemu Kominterna nutí českoslov. komunisty?, s. 1 - úvodník.  
č. 276, 5. října: Představitel nové německé politiky, s. 1 – úvodník, k 60. narozeninám F. 
Spiny. 
č. 277, 6. října: Nebude tedy všenárodní oslavy sv. Václava?, s. 4 – rubr. Denní kronika, 
kritika katolického charakteru oslav. 
č. 278, 7. října: Politika dvojí tváře, s. 1 – úvodník, kritika německé křesťanskosociální 
strany v čele s R. Mayr-Hartingem. 
Slavná srbská vítězství před deseti lety (Legionářský týden, 7. října, č. 41) - k 
bělehradským slavnostem vítězství srbské armády ze září a října 1918.  
č. 280, 9. října: Sjezd německých křesťanských sociálů, s. 3. 
č. 282, 11. října: Klerikálové a boj za národní osvobození, s. 1 - úvodník.  
č. 284, 13. října: Stavební neštěstí a politická demagogie, s. 1 – úvodník, k politicko-
stranickému komunistickému využití stavebního neštěstí v ulici Na Poříčí v Praze. 
„Venkov“ a Švehla, s. 4 – rubr. Denní kronika, k druhému výročí stávající vlády. 

  



č. 285, 14. října: Čtrnáctý říjen, s. 1 – úvodník, ke dni revoluční akce dělnictva v boji za 
národní osvobození a sjednocení 14. října 1918. 
Odborný hlas o původu stavebních neštěstí, s. 4. 
č. 287, 16. října: Šrámek a jubileum republiky, s. 4 – rubr. Denní kronika. 
č. 292, 21. října: Jak se psalo o oslavě Washingtonské deklarace?, s. 6 – rubr. Denní 
kronika.  
č. 294, 23. října: Německá nacionální oposice v příštích volbách, s. 3.  
Volební přípravy strany lidové, s. 3. 
O nosnosti pilířů novely soc. pojištění, s. 3. 
č. 295, 24. října: Klerikální útok na presidenta republiky, s. 5 – rubr. Denní kronika, k 
útokům Pražského večerníku na T. G. Masaryka. 
č. 301, 30. října: Demokratický vůdce promluvil, s. 1 – úvodník, k projevu T. G. Masaryka.  
Hajnova nová „Bílá hora“, s. 7 – rubr. Denní kronika, k Hajnově odmítnutí účasti Němců ve 
vládě. 
č. 302, 31. října: Nové fiasko komunistů, s. 1 – úvodník, ke komunistickým demonstracím, 
které byly připravovány na 28. října. 
č. 303, 1. listopadu: Republikánská strana a provádění správní reformy, s. 2. 
Opět denunciační útok na novináře, s. 4 – rubr. Denní kronika, kritika republikánského 
Venkova. 
Blázinec v národní demokracii, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 304, 2. listopadu: Republikánská strana a volby, s. 5. 
Karel Renner o čs. národnostní otázce, s. 5 – rubr. Denní kronika, k článku předáka 
rakouské sociální demokracie do jubilejního čísla Nové svobody. 
č. 306, 4. listopadu: Volby vypsány, s. 1 – úvodník, k vypsání voleb do zemských a 
okresních zastupitelstev na 2. prosince 1928. 
O německý „Kde domov můj“, s. 6 – rubr. Denní kronika, k polemice deníku Bohemia o 
tom, zda má být československá hymna překládána do němčiny. 
č. 310, 8. listopadu: Národní rada a pozvání fašistů na její slavnostní zasedání, s. 4 – 
rubr. Denní kronika.  
č. 313, 11. listopadu: Z organizace učitelek škol mateřských, s. 4. 
č. 317, 15. listopadu: Útok na národnostní statistiku ČSR a její obrana, s. 2 – kritika 
národnostní statistiky E. Rádla, jak ji prezentoval ve své knize Válka Čechů s Němci. 
č. 318, 16. listopadu: Taktní zdrženlivost k jihoslovanským sporům!, s. 1 - úvodník.  
Z knižního trhu, s. 4 – rubr. Kulturní hlídka, recenze knihy V. Novotného: České dějiny. 
Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253). 
č. 322, 20. listopadu: Rozhovor presidenta Masaryka se „Sunday Times“, s. 1. 
Většina pražské židovské nábožen. obce proti češtině, s. 3 – ke sporům o jednací jazyk 
obce mezi českou a německou komunitou. 
č. 323, 21. listopadu: Neslýchaný pokus o rozbití sbírek Národního musea, s. 2.  
č. 324, 22. listopadu: Nový program svatováclavských oslav?, s. 1 – k návrhu Komise 
výboru pro svatováclavské oslavy. 
Fašisté a republikánská strana, s. 3 – k otázce rozhodnutí fašistů odevzdat ve volbách 
hlasy republikánské straně. 
Nové útoky agrárního tisku na ministra Engliše, s. 3. 
Případ dra Kazimoura, s. 4 – rubr. Denní kronika, k případu národopisných sbírek 
Národního muzea. 
č. 325, 23. listopadu: Kafkova kritika německých vládních stran, s. 2. 
Nepodařená sebeobhajoba dra Kazimoura, s. 4. 
Ministr Engliš hájí se proti „Venkovu”, s. 4. 

  



č. 326, 24. listopadu: Republikáni a fašisté, s. 1. 
Volební obvinění dra Rosche, s. 3 – ke snahze německých nacionálů o diskreditaci 
poslance Rosche, který kandidoval v Pracovním a hospodářském souručenství s německými 
demokraty. 
č. 327, 25. listopadu: Poslání Němců v republice, s. 1 - úvodník.  
Kdo je vinen rušením okresů?, s. 1 - ke správní reformě.  
Komunistická oposice v Praze, s. 4 - ke článku opoziční brněnské Rudé rovnosti. 
č. 329, 27. listopadu: Republikáni a fašisté, s. 1 – k fašistické agitaci pro agrární 
kandidátky. 
Dr. Viškovský o potřebě pevné a bezpečné většiny, s. 2 – o článku Venkova k řeči 
poslance Viškovského v Benešově z 22. listopadu 1928. 
Nežádáme vašich hlasů, ale žádáme, abyste je nedali socialistům!, s. 3 – rubr. Denní 
kronika, k agitaci J. Stříbrného v Pondělním listě proti socialistickým stranám.  
č. 330, 28. listopadu: Poctivost argumentace dra Kramáře, s. 1 – k otázce výše 
generálských penzí. 
Volební boje mezi republikány a lidovci, s. 2. 
Jinak Šrámek, jinak Nosek, s. 5 – rubr. Denní kronika, o protichůdných názorech na 
význam prosincových voleb. 
Stranické agitace „Národní politiky“, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 331, 29. listopadu: Zmatek a pletichy s václavskými oslavami, s. 3 - k programu 
svatováclavských oslav na rok 1929. 
č. 332, 30. listopadu: Před nedělními volbami, s. 1 - úvodník.  
Národní demokrat prohlašuje volbu Masaryka za presidenta republiky za těžkou 
chybu!, s. 4 – rubr. Denní kronika, k protimasarykovskému postoji národnědemokratického 
senátora V. Dyka. 
č. 333, 1. prosince: Deset let království SHS, s. 1 - úvodník.  
č. 334, 2. prosince: Útok agrárního tisku proti ministru Benešovi, s. 3. 
Národní demokracie a generálské pense, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 335, 3. prosince: Volby do zemských a okresních zastupitelstev, s. 1 - úvodník.  
č. 336, 4. prosince: Vládní koalice ve volbách poražena, s. 1 - úvodník.  
č. 337, 5. prosince: „Od víťazstva k víťazstvu!“, s. 1 – úvodník, k povolební situaci.  
Desaveau protihradního harcovníka, s. 2 – o novináři p. Sládeckém. 
č. 338, 6. prosince: Volby na vládní koalici nepůsobí ..., s. 2. 
Dva projevy o Masarykovi, s. 3 – ke článkům Prager Tagblattu a Národních listů.  
č. 339, 7. prosince: „Nová situace“, s. 1 – k protibenešovským článkům republikánského 
Venkova.  
č. 340, 8. prosince: Nepodařené exkurse agrárníků do zahraniční politiky, s. 5 – rubr. 
Denní kronika.  
Deset let styků československo-rakouských, s. 5 – rubr. Denní kronika. 
č. 342, 11. prosince: Nesprávné zprávy o konkordátu, s. 1 – ke článku Prager 
Abendzeitungen o přípravě konkordátu mezi ČSR a Vatikánem.  
Významný projev poslance Viškovského o výsledcích zemských voleb, s. 3. 
Agrární šarfmachři jsou osamocováni, s. 4 – rubr. Denní kronika, k protibenešovské 
politice agrárníků. 
č. 344, 13. prosince: Ne Mečíř, nýbrž „Večer“, s. 4 – rubr. Denní kronika, kritika agrární 
žurnalistiky. 
č. 345, 14. prosince: Sociální požadavky Odborového sdružení křesťansko-sociálního, 
s. 2 – k brněnskému sjezdu Odborového sdružení křesťansko-sociálního. 
č. 347, 16. prosince: Důsledky prosincových voleb, s. 1 - úvodník.  

  



č. 349, 18. prosince: Zásah min. Hodži do bulharských věcí, s. 3 – k obvinění ministra M. 
Hodži z poskytnutí půjčky bulharské agrární opozici. 
Jak se dělá politika nyní ve straně agrární, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 350, 19. prosince: Od Bereziny k Lipsku, s. 1 – úvodník, kritika koaličních stran. 
č. 352, 21. prosince: Ministr Hodža a bulharští zemědělci, s. 2. 
č. 354, 23. prosince: Posl. Bechyně o poměru socialistů ke klerikálům, s. 3. 
č. 355, 25. prosince: Výstraha z posílení německého oposičního aktivismu, s. 3 - o 
volebním úspěchu německého hospodářského a pracovního souručenství. 
„Radostný pocit klidu“ agrárníků, s. 11 – rubr. Denní kronika. K úvahám poslanců Staňka 
a Štefánka v nedělním Venkově.  
č. 357, 28. prosince: Bude lidová strana stranou lidovou?, s. 1 - úvodník.  
Nakladatel Jan Laichter sedmdesátníkem, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 358, 29. prosince: K odchodu Antonova Ovsejenka z Prahy, s. 5 – rubr. Denní kronika, 
k odchodu zástupce SSSR v Praze.  
 
 
ROČ. VI., R. 1929: 
 
č. 1, 1. ledna: Politické rozvrstvení jmenovaných členů zemských zastupitelstev, s. 3.  
č. 2, 2. ledna: Zaslepenost vládní koalice, s. 3 – ke kritice vládní koalice v novoročním 
Prager Tagblattu. 
č. 3, 3. ledna: Učitelkám mateřských škol na Jihlavsku, s. 4 – rubr. Denní kronika, o 
plánovaném založení jihlavské Jednoty učitelek mateřských škol. 
č. 5, 5. ledna: Prof. Hrejsa o oslavách knížete Václava, s. 3 - k článku prof. Hrejsy v 
Kostnických listech o blížícím se tisíciletém výročí smrti knížete Václava. 
č. 6, 6. ledna: Tradice víc než tisíciletá, s. 1 – úvodník, k svatováclavské tradici.  
č. 7, 7. ledna: Nový režim v království SHS, s. 1 – úvodník, k rozpuštění skupštiny a 
jmenování mimoparlamentního kabinetu. 
č. 8, 8. ledna: Nový vládní systém v král. SHS, s. 1 - úvodník.  
č. 9, 9. ledna: Jihoslovanský ústavní převrat a demokracie, s. 1 - úvodník.  
č. 10, 10. ledna: K politické situaci, s. 3 – k poradám Osmičky o sněmovním pracovním 
programu. 
Národní demokraté nespokojeni s ministerstvem soc. péče, s. 3. 
Kam se agrárníkům poděla státní odpovědnost?, s. 4 – rubr. Denní kronika, o kritice 
agrárního Venkova, která je namířena proti tomu, jakým způsobem referuje socialistický tisk 
o jugoslávských záležitostech. 
č. 11, 11. ledna: Republikáni a národní socialisté, s. 3 – k projevu místopředsedy 
republikánské strany poslance Staňka ve čtvrtečním Venkovu.  
č. 12, 12. ledna: Útok agrárního listu proti státním zájmům, s. 4 – rubr. Denní kronika, o 
vlivu E. Beneše na socialistický tisk.  
č. 13, 13. ledna: Nová ostrá polemika republikánů a lidovců, s. 2. 
Ludový poslanec Labay o Tukovi, s. 3. 
č. 16, 16. ledna: K politické situaci, s. 1 - k rozporům vládních stran o programových a 
personálních otázkách.  
Nový tiskový trust, s. 1 - o založení Anglo-Foreign Newspapers.  
Umělé „pěstění“ komunistů, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 17, 17. ledna: Nesnáze vládní koalice, s. 1 - úvodník.  
Ke sporu Šrobár-Hodža, s. 2. 
Součinnost republikánů a živnostníků, s. 2. 

  



č. 23, 23. ledna: „Lidové listy“ proti sen. Vranému, s. 3. 
Mezinár. sjezd antifašistů, s. 3 – k článku Rudého práva o potřebě svolání mezinárodního 
antifašistického sjezdu. 
Demagogie čistě národně-demokratická, s. 5 – rubr. Denní kronika. 
č. 25, 25. ledna: Sen. Heller o spolupráci čsl. a něm. sociální demokracie, s. 2. 
Spor ludáků s ministrem Hodžou o církevní statky, s. 3. 
O budoucnost koalice, s. 4. 
č. 27, 27. ledna: Jaký vlastně program?, s. 5 – rubr. Denní kronika, k programu vládní 
koalice. 
Co vzbudilo v národní demokracii „nejživější překvapení“?, s. 6 – rubr. Denní kronika, k 
článku L. Rašína „Dr. Edvard Beneš, muž Štěstěny“ v Národní myšlence. 
č. 30, 30. ledna: Ke sporům o slovanské církevní statky, s. 1. 
č. 32, 1. února: Proti předčasným volbám, s. 3. 
č. 33, 2. února: Nový ministerský předseda, s. 1 – úvodník, k jmenování F. Udržala 
ministerským předsedou. 
č. 34, 3. února: Těžký úkol Švehlova nástupce, s. 1 - úvodník.  
Státnická zkouška Milana Hodži, s. 5 - kritika předválečné a válečné politiky M. Hodži 
podle pamětí „Oslobodené Slovensko” od V. Šrobára. 
č. 38, 7. února: Reformní socialismus a náboženství, s. 3. 
č. 39, 8. února: Kde zůstal pan Kramář?, s. 4 – rubr. Denní kronika, k Pamětnímu spisu 
pro Společnost národů uveřejněném v Národní politice.  
č. 40, 9. února: Návrh na hospodářské jednání mezi rolnictvem a dělnictvem, s. 3. 
č. 41, 10. února: Vysvětlení, které nevysvětluje, s. 1 – úvodník, k otázce slovenských 
církevních statků. 
Státnická zkouška Milana Hodži, s. 4  - Pokračování, ze Šrobárových pamětí.  
č. 44, 13. února: Před zahájením parlamentu, s. 1 - úvodník.  
č. 45, 14. února: Jak dnes Kramář mluví o čs.-něm. poměru?, s. 1 - úvodník.  
Neagle proti Kramářovi, s. 2 – k článku prof. Neagla v Bohemii o rozmluvě Neagle - Kramář 
v prosinci 1918. 
č. 46, 15. února: Sympatické prohlášení nového předsedy vlády, s. 1 – úvodník, k 
Udržalově řeči v Národním shromáždění. 
č. 47, 16. února: Ostřihomské miliony, s. 2 - Shrnutí právních vývodů V. Chaloupeckého 
(uveřejněny ve čtvrtečních Lidových novinách) k výplatě 23 mil. korun do Ostřihomi ministrem 
M. Hodžou. 
č. 48, 17. února: Těžké chvíle ludové strany, s. 1 – úvodník, k procesu s V. Tukou.  
č. 50, 19. února: Před reorganisací zemědělských rad, s. 4. 
č. 51, 20. února: Záhada ostřihomských milionů, s. 2 – k výplatám ostřihomským 
církevním hodnostářům. 
O poměru socialismu k náboženství a politickému katolicismu, s. 3 – k diskusnímu 
večeru Svazu národního osvobození o poměru socialismu k náboženství a politickému 
katolicismu.  
„Protifašistický výbor v Československu“, s. 5 – rubr. Denní kronika, k ustavení 
Protifašistického výboru v Československu. 
č. 52, 21. února: Hodžova demise, s. 1 – úvodník, k Hodžově rezignaci na post ministra 
školství. 
č. 53, 22. února: Co škodí parlamentu?, s. 1 – úvodník, kritika vládní koalice.  
Hlasy tisku o Hodžově demisi, s. 3. 
Poslanec Igor Hrušovský padesátníkem, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 54, 23. února: Tajný sjezd komunistů, s. 3. 

  



č. 55, 24. února: Trocký do Československa?, s. 6 – rubr. Denní kronika.  
č. 57, 26. února: K boji o krupobitní pojišťovnu, s. 4. 
Min. Najman nepodá demise, s. 4. 
Pan Brodský udílí lekce koalici, s. 4 – rubr. Denní kronika, o rozporech ve vládní koalici. 
č. 58, 27. února: Komunistická strana se bolševisuje. Šmeral a Jílek odvoláni z 
Kominterny, s. 3 - k pátému sjezdu KSČ. 
č. 59, 28. února: Státnická zkouška Milana Hodži, s. 3 – Pokračování, ze Šrobárových 
pamětí. 
č. 64, 5. března: Pro hospodářskou součinnost Malé dohody, s. 3 - k článku dr. Doležala 
v katolické revue Život. 
Německý „4. březen“, s. 4 – rubr. Denní kronika, k demonstraci Němců proti 
československému státu dne 4. března 1919. 
č. 65, 6. března: Národně-demokratický útok na předsedu vlády Udržala, s. 2. 
Na „4. březen“ se zapomíná, s. 5 – rubr. Denní kronika, k demonstraci Němců proti 
československému státu dne 4. března 1919. 
Skupina „Demokratického středu“ má býti vyloučena?, s. 5 – rubr. Denní kronika, k 
otázce vyloučení skupiny Demokratického středu z národnědemokratické strany. 
č. 66, 7. března: Proti lidovecké oposici na Ostravsku, s. 3. 
Státnická zkouška Milana Hodži, s. 4 – Pokračování, za Šrobárových pamětí.  
Celoříšský sjezd lidoveckých zemědělců v Praze, s. 4. 
č. 67, 8. března: Německý vládní tisk k Masarykovým narozeninám, s. 3. 
č. 69, 10. března: Kdo získal z lateránské smlouvy?, s. 1 - úvodník.  
Národní demokracie bude naléhati na demisi ministra Mayr-Hartinga?, s. 3 – k článkům 
národnědemokratického tisku proti ministru spravedlnosti R. Mayr-Hartingovi. 
Posl. Čuřík o poměrech v lidové straně, s. 3. 
č. 73, 14. března: F. X. Šalda a Protifašistický výbor, s. 2. 
K rozkolu německých národních socialistů, s. 4. 
Německé pracovní souručenství o otázce úřednické, s. 4. 
č. 74, 15. března: O německé universitě, s. 2 - senátor Hilgenreiner v Deutsche Presse o 
pražské německé univerzitě.  
č. 75, 19. března: Posl. Beran o politické situaci, s. 2 – k článku v Prager Presse.  
Min. spravedlnosti Mayr-Harting hájí aktivistickou politiku, s. 2 - z voličské schůze v 
Chebu.  
č. 76, 17. března: „Problém Hodža“, s. 1 – k článku Slováka o M. Hodžovi. 
č. 78, 19. března: Politická stránka jednání mezi zemědělci a průmyslníky, s. 3 - k 
článku v Prager Presse o možném přiblížení opozičních socialistických stran a koaličních 
vládních stran v hospodářských otázkách. 
Kněží a politika, s. 4 – rubr. Denní kronika. Kritika kněžích za jejich politizování místo toho, 
aby se věnovali duchovní činnosti. Proti článkům v Lidových listech na obnovu politické 
činnosti kněžstva. 
Manifestační schůze církve československé o svatováclavských oslavách a lateránské 
smlouvě, s. 5. 
č. 80, 21. března: Posl. Macháček o „ostřihomských milionech“, s. 2. 
č. 81, 22. března: Komunisté „vzpomínají sovětské republiky maďarské“, s. 3 – rubr. 
Denní kronika.  
č. 82, 23. března: „Duch starého sněmu“, s. 1 – úvodník, k otázce rovnoprávnosti češtiny 
a němčiny při jednáních zemského zastupitelstva. 
č. 83, 24. března: Masaryk - „vůdcem fašistů“, s. 1 – úvodník, ke komunistickým útokům 
na T. G. Masaryka. 

  



č. 85, 26. března: Jazykový spor a koalice, s. 4 - k rozhovoru redaktora Neue Morgen s 
nejmenovaným členem zemského zastupitelstva příslušejícího k německým vládním 
stranám. 
č. 87, 28. března: Národní demokraté se bojí o komunisty, s. 3 – k článku V. Dyka v 
Národních listech. 
Státnická zkouška Milana Hodži (Slovenské hlasy, 28. března, příloha, s. 1) – 
Pokračování, ze Šrobárových pamětí. 
č. 88, 29. března: Chvála fašismu v „Národní politice”, s. 3. 
č. 89, 30. března: Případ dra Borského, s. 3 – o protihradní žurnalistice. 
č. 90, 31. března: „Rusko zblízka i z dálky“, s. 5 – rubr. Kulturní hlídka, recenze: 
Melniková-Papoušková: Rusko zblízka i z dálky.  
č. 92, 3. dubna: Státnost a nacionalism, s. 1 – úvodník, k interview V. Dyka v Národě o 
nacionalismu.  
Min. Beneš o pokrocích mírové myšlenky, s. 2. 
Min. Labay o rekonstrukci vlády a Tukově aféře, s. 2. 
Nová záhada ostřihomských milionů, s. 2. 
č. 93, 4. dubna: Oposiční Sdružení katolických zemědělců, s. 3. 
„Bohemia“ v činnosti, s. 4 – rubr. Denní kronika, ke článku Bohemie - Mussolini als 
Gegenspieler Benešs.  
Státnická zkouška Milana Hodži (Slovenské hlasy, 4. dubna, s. 1) – Pokračování, ze 
Šrobárových pamětí. 
č. 98, 9. dubna: O novinářské odpovědnosti, s. 4 – rubr. Denní kronika, k pražské 
konferenci Mezinárodní federace novinářů.  
č. 105, 16. dubna: Sjezd nár. demokracie, s. 2 - úvodník.  
č. 106, 17. dubna: Kramář o presidentu republiky a zahraničním ministru, s. 2 – rubr. 
Denní kronika. 
Změna v „Národ. listech“, s. 3 – o rozdělení redakcí Národních listů a Národa. 
č. 109, 20. dubna: Němečtí agrárníci proti novým volbám, s. 3. 
č. 110, 21. dubna: „Ozdravění žurnalistiky“, s. 5-6 – rubr. Denní kronika, k článku 
agrárního Venkova o stranickém a nezávislém tisku.  
č. 114, 25. dubna: Metody Stříbrného tisku, s. 4 – rubr. Denní kronika, k dezinformaci 
Poledního listu o údajné Benešově demisi. 
č. 115, 26. dubna: Kterou cestou?, s. 1 – úvodník, k projevu senátora německých 
křesťanských sociálů Medingera, který pohrozil, že v případě nezlepšení situace německé 
menšiny v ČSR se cítí oprávněn ke stížnostem na mezinárodním poli.  
Náš komunismus a politická morálka, s. 2. 
Ke konfliktu Kramář-Beneš, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 120, 1. května: Bolest křesťansko-sociálních dělníků, s. 6 – rubr. Denní kronika, k pouti 
československých katolíků do Říma. 
č. 124, 5. května: U Bati na 1. května, s. 1-2 - rubr. Beseda, z cesty H. Ripky do Zlína. 
„Národní listy“ a listy Stříbrného, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 126, 7. května: Nejasnosti v německé politice, s. 1 - úvodník.  
č. 127, 8. května: Deset let osvobozené Podkarpatské Rusi, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 128, 9. května: Švehlův projev, s. 4 – rubr. Denní kronika, k projevu A. Švehly po vleklé 
chorobě. 
č. 129, 10. května: Po republikánském sjezdu, s. 3. 
č. 130, 11. května: Záhada Švehlova projevu, s. 1. 
č. 131, 12. května: Pamflet, plagiát, pavěda, s. 1 – úvodník, o kampani proti národní 
revoluci 1918, T. G. Masarykovi a E. Benešovi.  

  



č. 133, 14. května: Absurdní naděje „Bohemie“, s. 2 – k útokům na německé aktivistické 
strany. 
č. 134, 15. května: Ministr Srdínko a Švehlův projev, s. 3. 
č. 135, 16. května: Blok, jenž mluví za dva miliony, s. 1 – úvodník, k republikánskému 
sjezdu.  
Zostření poměru mezi lidovci a republikány, s. 1. 
č. 136, 17. května: Němečtí ministři a mezinárodní ochrana menšin, s. 1 - úvodník.  
č. 137, 18. května: President Masaryk o poměru katolictví k demokracii a o svatovácl. 
oslavách, s. 3 – k interview J. Doležala s prezidentem pro katolickou revue Život. 
č. 138, 19. května: Před konferencí Malé dohody, s. 1 - úvodník.  
Vládní Němci a ochrana minorit, s. 2. 
O cestách presidenta republiky, s. 3 – rubr. Denní kronika. 
č. 142, 23. května: Výsledky bělehradské konference, s. 1 – úvodník, o konferenci Malé 
dohody.  
Náš poměr k Rusku a republikánská strana, s. 3 - dementi zpráv národnědemokratického 
tisku, že ministr E. Beneš se chystá uznat SSSR de jure.  
č. 143, 25. května: Katolíci a socialisté, s. 4 – rubr. Denní kronika., o nemožnosti 
spolupráce katolického a socialistického bloku. 
č. 144, 26. května: „Politika“ německé sociální demokracie, s. 1 - úvodník.  
Politické bloky, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 146, 28. května: „Vyplňuje se starý sen“ dra Kramáře: součinnost s agrárníky, s. 2 – 
k projevu K. Kramáře na sjezdu národnědemokratické Mladé generace v Rakovníku. 
č. 147, 29. května: Politické bloky a buržoasie, s. 2 - k článku G. Peterse v Prager 
Tagblattu. 
Státnicky uvážená řeč min. Spiny, s. 3 – k projevu F. Spiny na krajské konferenci Svazu 
německých zemědělců v Chomutově.  
č. 148, 30. května: Bethlenovo „Nem, nem soha!“, s. 1 – úvodník, k Bethlenovu projevu v 
Pešti při odhalení pomníku maďarským vojákům padlým za první světové války. 
č. 149, 31. května: Jazykové hádky, s. 5 – rubr. Denní kronika, k jazykovým sporům při 
zasedání zemského zastupitelstva. 
č. 156, 7. června: K Benešovu prohlášení o mezinárodní ochraně minorit, s. 1 - úvodník.  
Podivné starosti „Venkova” o novou komunistickou stranu, s. 2. 
č. 157, 8. června: Špionážní aféra, MNO a tisk, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 158, 9. června: Skandál s Tukovou aférou, s. 1 - úvodník.  
č. 160, 11. června: Polemika mezi Mussolinim a papežem, s. 1 – úvodník, k výměně 
ratifikačních listin tzv. lateránské dohody.  
č. 162, 13. června: Komunisté vhánějí dělnictvo do žalářů, s. 1 – úvodník. 
č. 163, 14. června: Temné vlivy v Německé politice, s. 4 – k negativistické politice 
československých Němců a jejich spojení s Německem. 
č. 165, 16. června: „Rozhořčení“ republikánů a radost národních demokratů, s. 5 – rubr. 
Denní kronika, k žurnalistice republikánského a národnědemokratického tisku. 
č. 168, 19. června: Kdyby byl pan Borský rozhodoval na mírové konferenci, s. 2 – k 
výkladu Borského v Národní politice. 
č. 169, 20. června: Komunistický starosta „nesmí couvnout před kriminálem“, s. 2 – ke 
zprávám o komunistickém nařízení komunistickým starostům, aby prováděli soustavnou 
sabotáž. 
č. 170, 21. června: Pomoc reformním reálným gymnásiím, s. 1. 
č. 171, 22. června: Zahraniční ministr, republikánský tisk a republikánští poslanci, s. 4 
– rubr. Denní kronika.  

  



Gajda a klerikálové, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 174, 25. června: Pruský konkordát, s. 1 – úvodník, k podepsání konkordátu mezi 
Pruskem a Svatou stolicí. 
č. 175, 26. června: „Bolševický agent ve Slovanském ústavu“, s. 5 – rubr. Denní kronika, 
k článku Národních listů o jmenování pana R. Jakobsona (bývalého tiskového referenta 
pražského sovětského zastupitelstva) členem Slovanského ústavu.  
č. 176, 27. června: Na počest prof. Eisenmanna, s. 2 - k 60. narozeninám prof. L. 
Eisenmanna. 
č. 177, 28. června: Prázdniny zachraňují koalici, s. 1 – úvodník, k ukončení plenární 
schůze Poslanecké sněmovny.  
č. 178, 29. června: Skandální hospodaření s lesními statky na Podkarpatské Rusi, s. 1 
– k  memorandu poslanců Tomáška a Nečase ministerskému předsedovi F. Udržalovi.  
Otázka československé Labour Party, s. 5 – rubr. Denní kronika, k úvaze šéfredaktora 
Práva lidu J. Koudelky o možnosti sjednocení čs. socialistického hnutí po vzoru anglické 
Labour Party.  
č. 180, 2. července: Socialistická federace, s. – úvodník, k článku J. Koudelky o 
„československé Labour Party“.  
č. 181, 3. července: Sedmdesátiny moravského historika dra Františka Šujana, s. 5 –
rubr. Denní kronika.  
č. 182, 4. července: Drancování státního majetku na Podkarp. Rusi, s. 1 – úvodník, k 
memorandu poslanců Tomáška a Nečase. 
č. 188, 11. července: Hidasnemeti a němečtí odpůrci republiky, s. 1 – úvodník, kritika 
protičeskoslovenského postoje německého nacionálního tisku, zejména Bohemie. 
č. 190, 13. července: Nové vítězství husitského odkazu, s. 1 - úvodník.  
Nová oposiční strana živnostenská, s. 2 - o novém listu Radikální demokrat. 
Nový prudký útok lidovců proti republikánům, s. 3 – k názorovému střetu Lidových listů a 
Venkova o požadavek zřízení krupobitní pojišťovny.  
č. 191, 14. července: Na radhošťských Pustevnách, s. 1-2 - rubr. Beseda.  
„Národ“ zase jednou fašisuje, s. 6 – rubr. Denní kronika, kritika národnědemokratického 
tisku. 
č. 193, 16. července: Amnestie Radoslavova a poměr bulharsko-jihoslovanský, s. 1 - 
úvodník.  
č. 201, 24. července: Tisková konference polsko-československá, s. 2 – reportáž H. 
Ripky z Varšavy a Gdyně o konferenci Polsko-československé tiskové dohody. 
č. 202, 25. července: Spinova česko-německá symbiósa, s. 8 – rubr. Denní kronika, k 
projevu ministra F. Spiny v Lanškrouně. 
č. 203, 26. července: K 15. výročí světové války, s. 1 - úvodník. 
K diskusi o rudo-černé koalici, s. 3 – k projevům poslanců Meissnera a Bechyně.  
č. 204, 27. července: Ostré zakročení proti komunistům, s. 1 – úvodník, k policejnímu 
zákroku proti komunistům chystajícím demonstrační projevy na 1. srpen. 
č. 205, 28. července: Mezi republikány a lidovci, s. 5 – rubr. Denní kronika, k článkům 
Lidových listů a Venkova k 15. výročí první světové války. 
č. 207, 30. července: Tuka před soudem, s. 1 - úvodník.  
Republikáni chtějí si vynutit živelnou pojišťovnu, s. 5. 
č. 208, 31. července: Nový protest Zdeňka Nejedlého, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
Patentovaná neodpovědnost „Socialdemokrata“, s. 4 – rubr. Denní kronika, ke kritické 
reakci listu německé sociální demokracie k článku Národního osvobození o policejním 
zákroku proti komunistům.  
č. 209, 1. srpna: Tragický konec prof. Hýbla, s. 4. 

  



A opět ovšem němečtí sociální demokraté, s. 8 – rubr. Denní kronika, k článkům 
Socialdemokrata o procesu s V. Tukou. 
č. 211, 3. srpna: „Normální diplomacie“ udílí lekce ..., s. 2 – k hidasnemetskému případu 
(přerušení železniční dopravy s Maďarskem). 
Parlamentní volby letos nebudou, s. 4 – k dezinformačním zprávám Národní politiky. 
č. 212, 4. srpna: Nové komunistické fiasko, s. 1 – úvodník, o komunisty připravovaných 
demonstracích na 1. srpna.  
č. 215, 7. srpna: „Situace beze změny“, s. 1 – úvodník, k dezinformačním zprávám 
Národní politiky o volbách. 
č. 216, 8. srpna: Tuka a koalice, s. 2. 
č. 218, 10. srpna: Moskva a Vatikán, s. 1 – k článku V. Bedeho v Deutsche Presse o 
možnosti sblížení katolicismu a komunismu. 
č. 219, 11. srpna: Haagské nesnáze, s. 1 – úvodník, ke konferenci v Haagu.  
č. 221, 13. srpna: Tukův proces a německý tisk, s. 2 – k reakcím listů Bohemia a 
Sozialdemokrat na výtky československého tisku, že referuje o Tukově procesu tendenčně.  
č. 222, 14. srpna: Menšinový bumerang, s. 1 – úvodník, ke stanovisku zástupců menšin v 
Německu k menšinové otázce. 
Lidovci a národní demokraté v Táboře, s. 2. 
Zatčení komunistických poslanců a posl. sněmovna, s. 2. 
č. 223, 15. srpna: Socialisté a socialisté o socialistovi, s. 1 – úvodník, ke konferenci v 
Haagu. 
č. 224, 16. srpna: Rozdíl generací, s. 3 - k článku J. Doležala v Lidových listech. 
V Tukově procesu jde o „dětské nemoci mladého státu“, s. 4 – rubr. Denní kronika, k 
úvaze o procesu s V. Tukou ve Weser Zeitungen. 
č. 225, 17. srpna: Týden v Polsku - rubr. Beseda, reportáž H. Ripky ze zájezdu zástupců 
Syndikátu československých novinářů do Polska. 
Karlovarský sjezd německé sociální demokracie, s. 4. 
Před zahájením politické sezony?, s. 4. 
č. 226, 18. srpna: Počet a moc německé sociální demokracie, s. 1 – úvodník, ke 
karlovarskému sjezdu německé sociální demokracie. 
č. 228, 20. srpna: Organisoval Tuka rodobranu podle tajného usnesení vlády?, s. 2. 
Německo-rakouské ochlazení?, s. 2 – k článku v Deutsche Presse o ochlazení poměru 
mezi Německem a Rakouskem po obchodním jednání o hospodářském sblížení. 
„Venkov“ a Otto Bauer, s. 4 – rubr. Denní kronika, k 10. výročí německé sociální 
demokracie v ČSR. 
č. 229, 21. srpna: Anglická socialistická kritika Snowdena, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 231, 23. srpna: Týden v Polsku, s. 1 - rubr. Beseda, k zájezdu zástupců Syndikátu 
československých novinářů do Polska. 
č. 232, 24. srpna: Národnostní otázka a německá soc. demokracie, s. 1 – úvodník, ke 
karlovarskému sjezdu německé sociální demokracie. 
Československo a reparace, s. 3.  
Nadšení „Bohemie“ pro „pravdu“, s. 5 – rubr. Denní kronika, o žurnalistických metodách 
Bohemie. 
č. 233, 25. srpna: Nebezpečenství nepolepšitelnosti, s. 11 – rubr. Denní kronika, k 
článkům listu Sozialdemokrat namířených proti Malé dohodě.  
č. 235, 27. srpna: Mezinárodní nebezpečí Heimwehrů, s. 1 – úvodník, o rakouské ilegální 
ozbrojené fašistické organizaci. 
č. 237, 29. srpna: A zase menšiny, s. 1 – úvodník, k ženevskému „národnostnímu 
kongresu“, který sdružuje evropské menšiny.  

  



č. 238, 30. srpna: Týden v Polsku, s. 1-2 - rubr. Beseda, reportáž H. Ripky ze zájezdu 
zástupců Syndikátu československých novinářů do Polska. U poznaňského kardinála 
Hlonda.  
č. 240, 1. září: Naděje v příznivé řešení „čsl. reparací“, s. 1 – úvodník, k haagské 
konferenci. Problematika Youngova plánu. 
č. 242, 3. září: Desáté zasedání Společnosti národů zahájeno, s. 1 - úvodník.  
č. 250, 11. září: Mírové snahy na postupu, s. 1 – úvodník, k průběhu zasedání Společnosti 
národů.  
č. 252, 13. září: Velké ženevské pondělí, s. 2 – reportáž H. Ripky ze Ženevy. 
Rozloučili jsme se s Frantou Úprkou, s. 4 – rubr. Denní kronika. K úmrtí sochaře.  
č. 254, 15. září: Poznámky ze Ženevy, s. 3 - reportáž H. Ripky ze Ženevy. Informace o 
položení základního kamene k budově Společnosti národů, o otevření maďarské výstavy v 
ženevském muzeu, o Briandovu projevu atd. 
č. 256, 17. září: Hospodářské otázky v Ženevě, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky ze 
Ženevy. 
č. 266, 27. září: Martin Rázus o slovenském problémě, s. 3 – k článkům M. Rázuse v 
Přítomnosti. 
č. 274, 6. října: Budou agrárníci „přerušovat společenské styky“?, s. 6 – rubr. Denní 
kronika, k rozporům mezi agrárníky a lidovci.  
č. 276, 8. října: jaký bude volební zápas?, s. 1 - úvodník.  
Demise ludáckých ministrů, s. 1. 
č. 277, 9. října: Ministři Tiso a Labay podali demisi, s. 1. 
Koalice a Tuka, s. 3. 
Kdo má pravdu - Stašek nebo Kramář?, s. 3 – k rozpuštění parlamentu. 
č. 278, 10. října: Nemožný způsob volební agitace, s. 1 - úvodník.  
č. 279, 11. října: Socialisté hájí parlamentarismus, demokracii a ideály národní 
revoluce, s. 1. 
č. 281, 13. října: Jak koalice pečovala o státní autoritu, s. 1 – úvodník, hodnocení období 
vlády občanské koalice. 
Bylo zneužito presidentova jména ve volební agitaci?, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 283, 15. října: Programová řeč min. Beneše, s. 1-2 – úvodník, k projevům E. Beneše v 
Táboře a Příbrami. 
č. 284, 16. října: Co umožní novou obchodní politiku?, s. 1 – úvodník, kritika 
hospodářské politiky koaličních stran. 
Projev nového pražského obch. representanta SSSR, s. 2 – k Sacharovově projevu v 
Obecním domě. 
13. říjen ukázal, jaký bude 27. říjen, s. 5 – rubr. Denní kronika, k obecním volbám v Plzni a 
Náchodě. 
č. 285, 17. října: Benešova řeč a koaliční tisk, s. 3.  
K Okánikově resignaci, s. 4 - k odchodu bratislavského starosty z funkce.  
č. 286, 18. října: S kým se to spojila strana národně demokratická?, s. 3 – o 
národnědemokratické straně na Slovensku. 
Samospráva za koaliční éry, s. 3 - kritika vládní koalice. 
Konec koaličního vládnutí, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 290, 22. října: Kurtyak, dnes přítel Kramářův, nedávno přítel - bolševiků!, s. 2. 
č. 291, 23. října: Volební agitace agrárníků na Slovensku, s. 1. 
Rozpaky „Národní politiky“, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 292, 24. října: Bankrot koalice, s. 1 – úvodník. 

  



č. 294, 26. října: Neslušné výpady koaličního tisku proti oficiósnímu francouzskému 
listu, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
Ubohá národní demokracie, s. 5 – rubr. Denní kronika, kritika protimasarykovského a 
protibenešovského charakteru národní demokracie. 
č. 295, 27. října: 27. a 28. říjen 1929, s. 1 – úvodník, k volbám a státnímu svátku.  
č. 296, 28. října: První obraz včerejších voleb. Nečekaný vzrůst stran socialistických, s. 
1 - úvodník.  
č. 298, 30. října: Kdo ve volbách získal, kdo ztratil?, s. 1 - úvodník. 
č. 299, 31. října: Volby - vítězstvím republiky, s. 1 - úvodník. 
Ministr Spina počítá se součinností se socialisty, s. 1. 
č. 301, 2. listopadu: Koaliční kabaret: „... si pořádně zařádit.“, s. 1 – úvodník, k výsledku 
voleb pro koaliční strany. 
č. 302, 3. listopadu: Zbytečné starosti a ještě zbytečnější naděje, s. 4 – rubr. Denní 
kronika, kritika vládní koalice. 
č. 306, 7. listopadu: Jednání o novou vládu pokračuje, s. 1. 
Trapné rozpaky koaličních stran, s. 1. 
č. 307, 8. listopadu: Naléhavá nezbytnost: postátnění národního školství, s. 1 - úvodník.  
č. 311, 12. listopadu: Národní demokracie. Kurtyak a Rázus, s. 2. 
č. 313, 14. listopadu: Maďaři měli zachraňovat koalici, s. 1 - úvodník.  
Svízelné jednání o novou vládu, s. 1 – k jednání ministerského předsedy F. Udržala s 
jednotlivými stranami. 
Ustavení klubů jednotlivých stran, s. 2. 
147?, s. 4 – rubr. Denní kronika, k otázce počtu mandátů koaličních stran. 
č. 314, 15. listopadu: Situace nevyjasněna, s. 1 – k otázkám o vstupu socialistických stran 
do koalice. 
Seton Watson v Praze, s. 1 – k příjezdu R. Seton-Watsona do Prahy. 
Kroftova přednáška o Stresemannovi, s. 2 – k přednášce K. Krofty, kterou pořádal Všehrd 
a Vysokošlolské sdružení pro Společnost národů. 
Čemu se můžeme poučit od Poláků?, s. 3 – k článku S. Klímy ve Slovanském přehledu o 
pavilonu „Polské zahraničí“ na poznaňské výstavě.  
N. M. Kalužnyj, s. 4 – rubr. Denní kronika, k odchodu z funkce legačního rady sovětského 
zastupitelství v Praze. 
č. 316, 17. listopadu: Němci po volbách, s. 1 - úvodník. 
Němečtí sociální demokraté u Udržala, s. 5 – k jednání L. Czecha o příští vládní koalici.  
č. 318, 19. listopadu: „Jediné východisko“ lidovců, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 319, 20. listopadu: O tom „autonomistickém bloku praobyvatelů Slovenska“, s. 5 – 
rubr. Denní kronika, k plánu společného autonomistického bloku ľudáků a Maďarů na 
Slovensku.  
č. 321, 22. listopadu: Kombinace s všenárodní koalicí, s. 1. 
č. 322, 23. listopadu: Kritický den, s. 1 – k jednání předsedů jednotlivých stran s 
ministerským předsedou F. Udržalem. 
č. 323, 24. listopadu: Zastupitelstvo strany čs. sociál. demokracie, s. 1 – k jednání o 
vládní koalici. 
Jen ludáci jsou Slováky?, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 325, 26. listopadu: Nerozhodnost lidovců o dalším postupu, s. 3. 
č. 328, 29. listopadu: Slovenští a němečtí klerikálové zahajují oposici, s. 1 - úvodník.  
č. 329, 30. listopadu: Slováci a Češi na Slovensku, s. 4 – rubr. Denní kronika, k článkům 
Národní politiky o účasti ľudáků ve vládě. 

  



č. 330, 1. prosince: Spojenci dra Kramáře odsuzováni pro hanobení republiky, s. 4 – 
rubr. Denní kronika.  
Komunisté ve spojení se Stříbrným, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 333, 4. prosince: Historické rozhodnutí němec. soc. demokracie, s. 1 – úvodník, k 
ústeckému sjezdu německé sociální demokracie. 
Něm. agrárníci a živnostníci, s. 2. 
č. 334, 5. prosince: Socialisté a strany občanské v jednání o vládu, s. 1 - úvodník.  
č. 335, 6. prosince: Spojené státy evropské, nebo pakt hospodářské spolupráce, s. 3 – 
k přednášce F. Munka v rámci cyklu přednášek, který pořádal Všehrd a Vysokoškolské 
sdružení pro Společnost národů.  
č. 337, 8. prosince: Nová vláda, s. 1 - úvodník.  
č. 340, 11. prosince: Požadavky odb. organisací něm. křesťanských sociálů, s. 1. 
Zemědělská krise a politická agitace, s. 3. 
Papež proti „náboženskému socialismu“, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 341, 12. prosince: Nová vláda a Němci, s. 1 - úvodník.  
Poslanec Světlík vysvětluje vstup lidovců do vlády, s. 1. 
č. 342, 13. prosince: K zahájení Národního shromáždění, s. 1 - úvodník.  
č. 343, 14. prosince: Výzva k spolupráci a činorodosti, s. 1 – úvodník, k vládnímu 
prohlášení.  
č. 346, 17. prosince: Občanské strany a nová vláda, s. 1. 
č. 347, 18. prosince: Bude lidová strana stranou lidovou?, s. 1 - úvodník.  
Ludáci podporují Gajdu a Perglera, s. 1. 
č. 350, 21. prosunce: Pan Stříbrný má pojednou „ohled na zájem veřejný“, s. 4 – rubr. 
Denní kronika.  
č. 351, 22. prosince: Dobrý začátek, s. 1 – úvodník, k zahájení sněmovního jednání.  
č. 354, 25. prosince: Jedna z nesnází Udržalova poslání, s. 3. 
Ministr Meissner o tisku, s. 4. 
č. 357, 29. prosince: Nejvýznamnější politické aktivum letošního roku, s. 5 – k vytvoření 
široké koncentrační vlády. 
č. 359, 31. prosince: Ministr Viškovský o zkrácení vojenské služby, s. 3. 
Novoroční článek ministra Spiny, s. 3 – k článku F. Spiny v Deutsche Landpost.  
 
 
ROČ VII., R. 1930: 
 
č. 10, 11. ledna: O katolický blok, s. 1 – úvodník, k snahám A. Hlinky o užší politickou 
spolupráci všech katolických stran.  
Nové intriky proti straně národních socialistů, s. 2. 
č. 11, 12. ledna: Jak „Národní politika“ informuje o „informacích ciziny z Prahy“, s. 5 – 
rubr. Denní kronika.  
č. 13, 14. ledna: Těžko je u nás diskutovat ..., s. 3 – k spekulacím o rezignačním úmyslu T. 
G. Masaryka. 
č. 22, 23. ledna: „Národní politika“ a Haag, s. 4 – rubr. Denní kronika, k novinářským 
metodám Národní politiky. 
č. 23, 24. ledna: Nová drzá lež o ministru Benešovi, s. 4. 
„Národní politika“ hledá ústup, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
Slovanské maléry „Národních listů“, s. 5 – rubr. Denní kronika, k omluvě Národních listů 
R. Jakobsonovi (člen Slovanského ústavu), kterého redakce křivě nařkla z bolševismu. 

  



č. 24, 25. ledna: Vlastenecká demagogie, s. 1 – úvodník, k článkům Národní politiky o 
výsledcích haagské konference. 
č. 25, 26. ledna: Sensace se Snowdenem, s. 1 – k dezinformacím v tisku o britském 
ministrovi Snowdenovi na haagské konferenci.  
č. 27, 28. ledna: Nesnáze katolického bloku, s. 1 – k sjezdu lidovců v Brně za účasti 
ministra J. Šrámka. 
Demagogie vládních listů, s. 4 – rubr. Denní kronika. 
č. 28, 29. ledna: Poslanec Hampl k mládeži, s. 2.  
„Úspěch“ demagogie, s. 5 – rubr. Denní kronika, kritika žurnalistiky listu Slovák. 
č. 29, 30. ledna: Společná fronta demagogie fašistické a komunistické, s. 4 – rubr. 
Denní kronika.  
č. 31, 1. února: O tom našem osamocení ve světě, s. 1 – úvodník, k haagské konferenci.  
č. 32, 2. února: Rakušáctví německých křesťanských sociálů, s. 5 – rubr. Denní kronika.  
č. 37, 7. února: Tajné komunistické porady v Praze?, s. 1 - k údajným přípravám 
komunistických demonstrací na 12. března v Německu, Rakousku a ČSR.  
č. 42, 12. února: Parlament a tisk, s. 1 – úvodník, k diskuzi o haagské konferenci v 
parlamentu a v tisku. 
č. 55, 25. února: O reformu parlamentu, s. 4 – rubr. Denní kronika.  
č. 56, 26. února: Před dohodou hospodářských ministrů, s. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Seznam článků Huberta Ripky otištěných v Lidových 
novinách (1930-1938). 

 
ROČ. XXXVIII., R. 1930: 4 
 
č. 125, 10. března - ráno: Sjezd národně-demokratického studentstva, s. 3. 
č. 129, 12. března - odpoledne: Armáda a zemědělská krise, s. 10.  
č. 133, 14. března - ráno: Dopisy Aloise Jiráska Jaroslavu Kvapilovi, s. 7. 
č. 149, 22. března - odpoledne: Vicepresident Jan Jaroš zamřel, s. 2. 
č. 150, 23. března - ráno: O Štefánikův pomník v Bratislavě, s. 7.  
č. 168, 2. dubna - ráno: Rozpočet v senátě, s. 3. 
č. 170, 3. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o stavebním ruchu, s. 3. 
č. 172, 4. dubna - ráno: Spor o kompetenci parlamentních výborů. Diskuse v 
zahraničním výboru, s. 3. 
Poslanecká sněmovna. Druhý den rozpravy o stavebním ruchu, s. 3. 
č. 174, 5. dubna - ráno: Nevhodnost menšinového výboru, s. 3. 
Poslanecká sněmovna. Zákon o stavebním ruchu schválen, s. 3.  
č. 185, 11. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Houževnatý zápas o agrární 
požadavky, s. 3. 
č. 187, 12. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o uzávěrce státních účtů. - 
Také práce sněmovny uvázla, s. 3.  
č. 189, 13. dubna - ráno: Volební soud, s. 3 – k jednání Volebního soudu.  
č. 194, 16. dubna - ráno: Rozladění v německých vládních stranách, s. 1. 
Ministr spravedlnosti dr. Meissner o soudcovské osnově, s. 2.  
č. 202, 20. dubna - ráno: Konflikty zítřka zachraňují dnešek, s. 4 – k jednání mezi 
vládními a opozičními stranami.  
č. 216, 29. dubna - ráno: Nesoulad v koalici, s. 2.  
Spory mezi agrárníky na Podkarpatsku, s. 2.  
č. 220, 1. května - ráno, Náš 1. květen, s. 1 – úvodník. 
č. 221, 2. května - odpoledne, Klidný průběh májových oslav, s. 1.  
č. 222, 3. května - ráno, Poslanecká sněmovna. Nové potíže s agrárními požadavky, s. 
2.  
č. 229, 7. května - ráno, Senát. Rozprava o staropensistech. Komunistické výtržnosti, 
s. 3.  
č. 231, 8. května - ráno, K ratifikaci haagských úmluv, s. 2.  
Senát. Osnova o staropensistech schválena, s. 2.  
č. 233, 9. května - ráno, Poslanecká sněmovna. Schválení osnov celních. Gentský 
systém - Osnova o staropensistech rozdána, s. 2.  
Senát. Nové výstupy komunistů, s. 2 – ke komunistickým obstrukcím v parlamentu. 
č. 235, 10. května - ráno: Práce v koalici vázne, s. 2 - ze schůze ministerské rady.  
č. 246, 16. května - ráno: Ministr národní obrany o odvodové aféře, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Rozprava o staropensistech, s. 2-3.  
Branný výbor poslanecké sněmovny, s. 3 – k rozpravě o zkrácení prezenční služby.  

                                                 
4 Uveden je ročník, rok, číslo, den vydání (včetně informace o tom, zda se jedná o ranní či odpolední vydání), 
název článku a strana. V případě, že z titulku není zřejmé, k jaké problematice se příslušný článek vztahuje, 
je připojena stručná doplňující informace o tématu článku. Zaznamenáno je rovněž, zda se jedná o úvodník, 
popř. součást rubriky. V případě, že H. Ripka psal zprávu ze zahraniční cesty, je na to rovněž upozorněno 
(např. – reportáž H. Ripky z bělehradské konference Malé dohody). 

  



Haagské a pařížské dohody do parlamentu, s. 3.  
č. 248, 17. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o staropensistech přijata. - 
Generálské pense definitivně zamítnuty, s. 2.  
č. 255, 21. května - ráno: Ministr Beneš o haagském a pařížském jednání, s. 2-3.  
Poslanecká sněmovna. Benešův výklad. - Ústavní zákon o úpravě hranic schválen, s. 
2.  
č. 257, 22. května - ráno: Velká debata o haagských a pařížských dohodách, s. 2-3 - ze 
zahraničního výboru poslanecké sněmovny.  
Krofta o Pekařových historických a politických názorech, s. 7 – rubr. Kulturní kronika, ze 
slavnostní schůze Historického klubu, pořádané k 60. narozeninám J. Pekaře.  
č. 259, 23. května - ráno: Ministr Beneš o Panevropě, s. 1 – k Benešovu projevu na schůzi 
zahraničního výboru poslanecké sněmovny.  
Nové prohlášení ministra Beneše, s. 2-3.  
Poslanecká sněmovna. Rozprava o reparačních dohodách až příští týden, s. 3.  
Krok kupředu, s. 3 – ke stanovisku předsednictva republikánské strany k dobytčím clům.  
č. 275, 1. června - ráno: Spor mezi českou a německou universitou pražskou, s. 1.  
č. 284, 6. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o dobytčích clech, s. 2.  
č. 286, 7. června - ráno: Patriot a republikán, s. 9 – rubr. Kulturní kronika, recenze - 
Georges Clemenceau: Velikost a bída jednoho vítězství.  
č. 295, 13. června - ráno: Třináctý plat a obratová daň schváleny, s. 1 – k usnesení 
ministerské rady. 
Ministr Dérer o reformě střední školy, s. 2 - ze schůze kulturního výboru poslanecké 
sněmovny.  
Kulturní výbor sněmovny, s. 2.  
č. 300, 16. června - ráno: Poznámky z týdne, s. 1 – úvodník, zhodnocení práce parlamentu 
za posledních čtrnáct dní a zamyšlení nad současnou politickou situací - zejména nad 
otázkou trvanlivosti vládní koalice.  
č. 302, 17. června - ráno: Po bělehradském procesu, s. 2 - k bělehradskému procesu s 
24-mi Chorvaty, kteří byli obviněni z teroristických akcí.  
č. 304, 18. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Ženevská konvence schválena v 
prvním čtení, s. 3.  
Sociálně politický výbor o 13. služném, s. 3.  
č. 311, 22. června - ráno: Odklad, s. 1 – úvodník, o odkladu jednání vládní koalice na 
podzimní zasedání. 
č. 314, 24. června - ráno: Před konferencí Malé dohody, s. 1.  
č. 316, 25. června - ráno: Konference Malé dohody, s. 3.  
Příjezd jihoslovanské a rumunské delegace na konferenci, s. 3.  
č. 318, 26. června - ráno: Mironescu o sblížení balkánských států, s. 1 – Ripkův rozhovor 
s rumunským ministrem zahraničí na konferenci Malé dohody.  
č. 320, 27. června: Druhý den Malé dohody, s. 1.  
č. 322, 28. června - ráno: Úspěšný závěr konference Malé dohody, s. 3  
č. 324, 29. června - ráno: Výsledky konference Malé dohody, s. 1 – Ripkův rozhovor s E. 
Benešem.  
Konference Malé dohody a habsburská restaurace, s. 3.  
Odjezd ministrů z konference, s. 3.  
č. 335, 5. července - ráno: Československo nejedná o uznání Ruska de jure, s. 1 – k 
obchodně-politickému jednání se Sovětským svazem. 
č. 338, 8. července - ráno: Ljapčev o zahraniční politice Bulharska, s. 3.  
č. 342, 10. července - ráno: Korektnost pana Ljapčeva, s. 1-2 – o českých novinářích. 

  



č. 351, 15. července - ráno: Indiskrece sovětského diplomata, s. 7 - rubr. Kulturní 
kronika, recenze - Grigorij Z. Besědovskij: Paměti sovětského diplomata.  
č. 353, 16. července - ráno: Dnešní stav v Jugoslávii, s. 1 - úvodník.  
K agrární konferenci v Sinaji, s. 2 – k jednání o dohodu mezi Rumunskem, Jugoslávií a 
Maďarskem o odbytu zemědělských výrobků. 
č. 355, 17. července - ráno: Sinajské konference zúčastní se jen experti, s. 2.  
č. 359, 19. července - ráno: Dotazník Společnosti národů o agrárních otázkách, s. 2 – k 
programu sinajské konference.  
Rozčarování v Pešti nad sinajskou akcí, s. 2.  
č. 364, 22. července - ráno: K bukurešťskému jednání hospodářských expertů, s. 2 - ke 
konferenci hospodářských expertů, která se měla konat v Sinaji. 
č. 368, 24. července - ráno: Čičerin odchází, s. 1 – úvodník, k odchodu komisaře 
zahraničních věcí SSSR z funkce. 
č. 370, 25. července - ráno: Přetížení ministři, s. 1 - úvodník.  
č. 451, 7. září - ráno: Battaglia di?, s. 1 – úvodník, k žalobě proti osmnácti Jugoslávcům, 
kteří byli 1. září postaveni v Terstu před mimořádný tribunál pro ochranu státu za atentát na 
redakci fašistického deníku Popolo di Trieste. 
č. 460, 12. září - ráno: Terstský proces a stížnost italského vyslanectví, s. 2.  
č. 464, 14. září - ráno: Slyšíš, Silvio Pellico?, s. 2 - kritika terstského procesu a postavení 
jihoslovanské menšiny v Itálii. 
č. 471, 18. září - ráno: Poslanecká sněmovna. Sněmovní práce odloženy na příští 
týden, s. 2.  
č. 482, 24. září - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o třináctém služném. - 
Rozpočet ve čtvrtek, s. 2.  
č. 486, 26. září - ráno: Poslanecká sněmovna. 13. plat schválen. - Rozpočet ve 
sněmovně. Englišův výklad, s. 4.  
č. 499, 3. října - ráno: Balkánská konference v Athénách, s. 1 - úvodník.  
č. 506, 7. října - ráno: První balkánská konference, s. 1.  
č. 508, 8. října - ráno: Obnažení balkánských bolestí v Athénách, s. 3.  
č. 516, 12. října - ráno: První etapa k balkánské unii, s. 3.  
č. 521, 15. října - ráno: Athénská Ženeva, s. 5.  
č. 525, 17. října - ráno: Úspěch první balkánské konference, s. 1 - úvodník.  
č. 527, 18. října - ráno: Vinizelos mluví, s. 1-2 – k projevu předsedy řecké vlády na 
slavnostním banketu, který uspořádala řecká vláda na počest balkánské konference. 
č. 529, 19. října - ráno: Německá sociální demokracie pro účast ve vládě, s. 1 - ke 
sjezdu německé sociální demokracie v Teplicích. 
č. 532, 21. října - ráno: Německá sociální demokracie na cestě positivní politiky, s. 3.  
č. 534, 22. října - ráno: Poslanecká sněmovna. Odpor proti daňovým osnovám, - 
Nesnáze s agrárními požadavky. - Obchodní smlouva s Rumunskem, s. 3.  
č. 536, 23. října - ráno: Zahraničněpolitická rozprava, s. 2-3 - ze schůze zahraničního 
výboru poslanecké sněmovny.  
č. 538, 24. října - ráno: Agrární požadavky se počínají vymáhat, s. 1 - k agrárnímu návrhu 
zákona o zřízení státní obilní společnosti. 
Benešův výklad o zahraničních věcech, s. 3 – k projevu E. Beneše v zahraničním výboru 
sněmovny.  
Poslanecká sněmovna. Mluví se o agrárních požadavcích, s. 4.  
č. 540, 25. října - ráno: Poslanecká sněmovna. Hospodářská rozprava. - Iniciativnost 
agrárníků. - Spor o koaliční Devítky, s. 2.  

  



č. 555, 5. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Nové návrhy agrárníků. - Osnova o 
povinném semílání domácí pšenice a žita, s. 2.  
č. 558, 6. listopadu - ráno: Beneš odpovídá Curtiovi, s. 1 – k řeči E. Beneše v 
zahraničním výboru senátu o projevu německého zahraničního ministra Curtia. 
Poslanecká sněmovna. Příští schůze až 25. listopadu, s. 4.  
č. 562, 8. listopadu - ráno: Senát. Zákon o semílání domácí pšenice a žita schválen, s. 
5.  
č. 569, 12. listopadu - ráno: Sjezd německých nacionálů, s. 3 – k sjezdu strany v České 
Lípě. 
č. 580, 18. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Bytové osnovy podány, s. 3.  
č. 586, 21. listopadu - ráno: Senát. Rozprava o závěrečném účtu 1928, s. 3.  
č. 588, 22. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Finanční osnovy schváleny. - Před 
rozpočtovou rozpravou, s. 2.  
č. 593, 25. listopadu - ráno: Státní rozpočet v plenu sněmovny, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Rozpočtová rozprava zahájena za neúčasti vlády a poslanců, s. 
3. 
Senát. Finanční a bytové osnovy podány, s. 3.  
č. 597, 27. listopadu - ráno: Německé pracovní souručenství vystupuje z vlády, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Podrobná rozprava - Parlament a tisk, s. 2.  
č. 599, 28. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Oživení rozpravy. - Rozpočet bude 
schválen v sobotu, s. 2.  
č. 603, 30. listopadu - ráno: Rozpočet schválen poslaneckou sněmovnou, s. 2.  
č. 604, 1. prosince - ráno: Společný svátek Jihoslovanů a Čechoslováků, s. 1 – úvodník, 
k prohlášení jugoslávského sjednocení a osvobození dne 1. prosince 1918. 
č. 608, 3. prosince - ráno: Senát. Rozpočet podán. - Má býti projednán do 20. prosince, 
s. 2. 
č. 614, 6. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Daň obratová a přepychová 
schválena. -Agitační návrh agrárníků proti sociálnímu pojištění. - Srážka národních 
socialistů s komunisty, s. 3.  
č. 616, 7. prosince: Obchodní styky s Maďarskem, s. 1.  
č. 624, 12. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova alimentační a o trestním 
soudnictví nad mládeží, s. 2.  
č. 626, 13. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o zločinnosti a trestu 
smrti, s. 2.  
č. 631, 16. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o mimořádném úvěru 150 
mil. Kč, s. 2.  
Senát. Rozpočtová rozprava, s. 3.  
č. 633, 17. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Mimořádné úvěry schváleny. - 
Poděkování Francii, s. 3.  
Senát, Rozpočtová rozprava, s. 3.  
č. 635, 18. prosince - ráno: Ministerský předseda Udržal pro trpělivou politiku koaliční 
dohody, s. 3.  
Senát. Pokračování rozpočtové rozpravy, s. 3.  
č. 637, 19. prosince - ráno: Státní rozpočet schválen také v senátě, s. 2.  
č. 639, 20. prosince - ráno: Ministerská rada. Jmenování - Obchodní smlouva s 
Maďarskem a Jugoslávií, s. 3.  
Senát. Zmocňovací zákon schválen - Senát na prázdniny, s. 3.  
č. 641, 21. prosince: Vánoční přestávka v politice, s. 1.  
č. 648, 25. prosince: Dcera Františka Palackého o smrti svého otce, s. 3.  

  



 
 
ROČ. XXXIX., R. 1931:  
 
č. 31, 18. ledna - ráno: Nejistota o dalším pracovním programu koalice, s. 2.  
Dohady o modu vivendi, s. 2 - k odjezdu pražského nuncia do Říma. 
č. 62, 4. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Výtržnosti komunistů. - Hospodářská 
rozprava, s. 3.  
č. 70, 8. února - ráno: Nastává pilná práce, s. 2 – k usnesení ministerské rady po 
duchcovském incidentu. 
č. 75, 11. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Klidný průběh hospodářské rozpravy, s. 
2-3.  
č. 81, 14. února - ráno: Hospodářská rozprava ve sněmovně skončena, s. 2-3.  
č. 92, 20. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Jednání o státní investiční půjčce a 
uzávěrce za rok 1929, s. 2.  
č. 94, 21. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Státní investiční půjčka schválena. - 
Kritika finanční a veřejné správy, s. 2.  
č. 96, 22. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Státní uzávěrka za rok 1929 schválena - 
Komunista Hadek vydán - Konec zimního zasedání, s. 3.  
č. 118, 6. března - ráno: Spisy ukradené ze zahraničního ministerstva, s. 2.  
č. 120, 7. března - ráno: Vládní návrhy na hranice a dotaci diecésí, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Vyšetřující výbor zvolen - Skandální vystoupení poslance 
Gajdy, s. 2-3.  
č. 131, 13. března - ráno: Ženevská konference o celním příměří schválena, s. 2-3 - ze 
zahraničního výboru poslanecké sněmovny.  
č. 135, 15. března - ráno: Proti schvalování krádeže úředních dokumentů, s. 2.  
č. 140, 18. března - ráno: Ministr dr. Beneš o věci Perglerově, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Osnova o konkursních řádech a malém přídělovém zákonu 
ještě nedohodnuty, s. 2.  
č. 142, 19. března - ráno: Vyslanec dr. Grzybowski o maršálu Pilsudském, s. 3.  
č. 144, 20. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnovy o investičních fondech - 
Osnova o vyrovnávacím řádu vrácena senátu, s. 2.  
č. 146, 21. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Investiční fondy schváleny, s. 3.  
č. 153, 25. března - ráno: O celní unii Německa s Rakouskem, s. 2.   
č. 157, 27. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Agrárníci zastavili včerejší jednání - 
Komunistická výtržnost - Případ poslance Myslivce, s. 2.  
Rozprava o německo-rakouském plánu odložena, s. 2.  
č. 159, 28. března - ráno: Udržal o německo-rakouském plánu, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Po nových obtížích silniční fond a daň z minerálních olejů 
schváleny, s. 3.  
č. 161, 29. března - ráno: Německo-rakouský plán a čs. Němci, s. 2.  
č. 162, 30. března - ráno: Celní plán rakousko německý, s. 2.  
č. 172, 4. dubna - ráno: Socialismus národní, s. 2 - k XI. sjezdu národněsocialistické 
strany.  
č. 174, 5. dubna - ráno: Prohlášení božího míru, s. 3 – o slavnosti Československého 
Červeného kříže, která se konala v poslanecké sněmovně za účasti T.G. Masaryka. 
č. 177, 8. dubna - ráno: Po sjezdu národních socialistů, s. 2.  
č. 185, 12. dubna - ráno: Politika čs. sociální demokracie, s. 2 – k postoji československé 
sociální demokracie k německo-rakouskému plánu na celní unii. 

  



č. 198, 19. dubna - ráno: O novou obchodní politiku, s. 1 - k odchodu ministra Engliše a 
jmenování nového ministra financí Trapla. 
Při změně ministra financí, s. 2.  
č. 207, 24. dubna - ráno: Ministr dr. Beneš o německo-rakouské celní dohodě, s. 2-3.  
Poslanecká sněmovna. Sněmovna čeká na rozhodnutí vlády - Výklad ministra dra 
Beneše, s. 3.  
Vláda pro vyřízení silničního fondu a daně z minerálních olejů, s. 3 - z jednání 
ministerské rady.  
č. 211, 26. dubna - ráno: Před obtížným koaličním jednáním, s. 2.  
č. 218, 30. dubna - ráno: Rozprava o celní unii, s. 2 - ze zahraničního výboru poslanecké 
sněmovny.  
č. 220, 1. května - ráno: Jednota vlády v názoru na celní dohodu, s. 3.  
č. 222, 3. května - ráno: Bukurešťská konference, s. 2.  
Do měsíce pilné práce, s. 2 - k programu parlamentu na měsíc květen.  
Neumannova Francouzská revoluce – recenze. 
č. 227, 6. května - ráno: Po bukurešťské konferenci, s. 1 - úvodník.  
č. 231, 8. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Parlamentní práce zabrzděny pro 
nedostatek pracovní látky - Sněmovna se sejde až 19. května, s. 2.  
Rozprava o celní unii, s. 2 - ze zahraničního výboru senátu.  
č. 233, 9. května - ráno: Ministr dr. Beneš o nutnosti dohody se všemi, s. 2 - ze schůze 
zahraničního výboru senátu.  
Poslanecká sněmovna. Malý přídělový zákon schválen. - Agrární hlas pro klidnou 
součinnost, s. 2.  
č. 235, 10. května - ráno: Opět parlamentní přestávka, s. 2.  
č. 242, 14. května - ráno: Celní dohoda cestou k Mitteleuropě, s. 2-3 – o knize J. 
Papouška - Politické pozadí plánu německo-rakouské celní unie. 
č. 247, 17. května - ráno: Českoslovenští Němci a anšlus, s. 2.  
Co se ještě vyřídí v květnu, s. 3 – o činnosti poslanecké sněmovny. 
č. 252, 20. května - ráno: Staronový německý imperialismus, s. 1 – úvodník, k plánům na 
německo-rakouskou celní unii.  
Poslanecká sněmovna. Urychlené projednání zahraniční půjčky. - Jen 50 milionů 
dolarů, 6 a půlproc. zúročení. - Nová řeč dra Rosche o celní unii. - Komunisté a uznání 
SSSR de jure, s. 2.  
č. 254, 21. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o zahraniční půjčce podána, 
s. 2.  
č. 256, 22. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Zahraniční půjčka schválena - 
Sněmovna se sejde až 11. června, s. 2.  
č. 261, 25. května - ráno: Před důležitými hospodářskými rozhodnutími, s. 2.  
č. 271, 31. května - ráno: Stále žádná rozhodnutí!, s. 1 – ke sporu o úpravu zemědělského 
dovozu. 
Poslanecká sněmovna v úterý. Vydání posl. Majora - Vyšetřovací výbor, s. 2.  
č. 276, 3. června - ráno: Kdo způsobil krveprolití v Košútech, s. 2-3 – o projev ministra 
vnitra J. Slávika na schůzi poslanecké sněmovny o krvavých událostech v Košútech na 
Slovensku o svatodušních svátcích.  
Poslanecká sněmovna. Poslanec Major vydán - Výtržnosti komunistů, s. 3.  
č. 283, 7. června - ráno: Ani krok kupředu, s. 2 – k postoji vlády v případu s obilním 
monopolem. 
č. 296, 14. června - ráno: Před vážným rozhodnutím, s. 1 – o vládní dohodě o 
zemědělském vývozu.  

  



Nové úkoly péče o trestance, s. 5 - k tzv. vězeňské konferenci ministerstva spravedlnosti. 
č. 301, 17. června - ráno: Povinnost parlamentu, s. 1 – úvodník, k obžalobě posl. 
Stříbrného z korupce. 
Věc Stříbrného vyšetřena, s. 2.  
Návrh sněmovně o Jiřím Stříbrném, s. 3-4.  
Věc Stříbrného ve výboru, s. 5.  
č. 303, 18. června - ráno: Věc Stříbrného před vyšetřovacím výborem, s. 2-3.  
č. 305, 19. června - ráno: Vyšetřovací výbor o věci Stříbrného, s. 2.  
Nový odklad, s. 3 – o odkladu podaných návrhů v poslanecké sněmovně ve věci poslance J. 
Stříbrného.  
Poslanecká sněmovna. Jednání o státním vězení. - Nejistota o dalším pracovním 
programu parlamentu, s. 3.  
č. 307, 20. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o státním vězení schválena. -
Rozprava o zvýšení pojištění soukromých zaměstnanců, s. 2.  
č. 309, 21. června - ráno: Svetozar Pribičević v nebezpečí smrti, s. 3  
č. 312, 23. června - ráno: K věci Stříbrného, s. 3.  
č. 314, 24. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Nejistota ve sněmovně trvá. - 
Nesnáze s vývozními úvěry, s. 4.  
č. 316, 25. června - ráno: Pochybnosti o věcech nepochybných, s. 2 - k případu J. 
Stříbrný.  
Vyšetřovací výbor opět svolán, s. 3.  
č. 318, 26. června - ráno: Dnes rozhoduje sněmovna o věci Stříbrného, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Nový spor o obilní dovoz - Rozhodnutí o věci Stříbrného - 
Zvýšení pensí soukromých zaměstnanců schváleno, s. 2.  
č. 320, 27. června - ráno: Parlament plní svou povinnost, s. 1 – úvodník, ke sněmovnímu 
schválení verdiktu vyšetřovacího výboru o Jiřím Stříbrném.  
Sněmovna odsuzuje Stříbrného, s. 3-4.  
č. 322, 28. června - ráno: Nejistota trvá, s. 3 - k úpravě obilního dovozu.  
č. 325, 1. července - ráno: Kdo pomáhal Stříbrnému?, s. 3.  
č. 327, 2. července - ráno: Poslanecká sněmovna. Vážná situace - Prudký spor mezi 
agrárníky a sociálními demokraty - Sněmovní zasedání se prodlužuje, s. 2.  
č. 329, 3. července - ráno: Uvolnění v koalici, s. 2.  
Národní demokraté navrhují vyšetřovací výbor proti senátoru Klofáčovi, s. 2.  
č. 331, 4. července - ráno: Poslanecká sněmovna. Nervosní napětí - Dvakrát přerušená 
schůze - Státní záruka při živelných pohromách a pracovní soudy schváleny, s. 2.  
Vývozní úvěry v zahraničním výboru, s. 2.  
O ziscích z obchodů tabákových, uhelných a bankovně-sanačních, s. 3.  
č. 333, 5. července - ráno: Nejistota až do konce, s. 2 – ke sporům ve vládní koalici.  
Vývozní úvěry ještě nedohodnuty, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Šestiminutová schůze, s. 2.  
č. 338, 9. července - ráno: Poslanecká sněmovna. Obchodní smlouva s Jugoslávií 
schválena - Vývozní úvěry ohroženy - O změnu jazykových ustanovení jednacího řádu, 
s. 2.  
č. 340, 10. července - ráno: Rozhodný projev Udržalův proti korupci, s. 2.  
Vývozní úvěry budou projednány, s. 3.  
č. 342, 11. července - ráno: Sněmovna vydala Jiřího Stříbrného soudu, s. 2.  
č. 344, 12. července – ráno: Jarní bilance koalice, s. 2-3.  
č. 345, 13. července - ráno: Dr. Bruno Kafka zemřel, s. 2.  
č. 351, 15. července - ráno: Vláda se rozešla v neladu na prázdniny, s. 3.  

  



č. 355, 18. července - ráno: Arcibiskup Kordač proti nunciovi, s. 2-3.  
č. 357, 19. července - ráno: Nová jednání o modus vivendi, s. 2.  
č. 360, 21. července - ráno: Zájem státu na jmenování nového pražského arcibiskupa, 
s. 3. 
č. 362, 22. července - ráno: Potíže s agrární stranou, s. 2.  
č. 364, 23. července - ráno: Resignace arcibiskupa Kordače právoplatná, s. 3.  
č. 373, 28. července - ráno: Ministr dr. Beneš nepojede do Berlína, s. 3.  
č. 407, 15. srpna - ráno: Deset let Alexandrova kralování, s. 2.  
č. 423, 25. srpna - ráno: Nová maďarská vláda, s. 3.  
č. 427, 27. srpna - ráno: Obecní volby 27. září, s. 3.  
č. 429, 28. srpna - ráno: Před obnovením politické činnosti, s. 2 - k poprázdninovému 
zahájení činnosti ministerské rady a parlamentu. 
č. 433, 30. srpna - ráno: Spory mezi agrárníky a sociálními demokraty, s. 2.  
Socialisté proti obnově Osmy, s. 2.  
č. 440, 3. září - ráno: Ministerská rada. Nové směrnice pro jednání s Maďarskem. - 
Pomoc Slovensku, s. 2.  
č. 442, 4. září - ráno: Konec diktatury v Jugoslávii, s. 1 – úvodník, k Alexandrově 
proklamaci.  
č. 446, 5. září - ráno: Politický význam obecních voleb, s. 2. 
Svetozar Pribičevič pro neomezenou demokracii, s. 4.  
č. 453, 10. září - ráno: O pražské arcibiskupství, s. 5 - k zřízení nových diecézí a o 
kandidátech na pražský arcibiskupský úřad. 
č. 455, 11. září - ráno: Před zvýšením daní a dávek?, s. 2 - o rozpočtu na rok 1932. 
č. 457, 12. září - ráno: Nový pražský arcibiskup bude jmenován v říjnu, s. 2.  
č. 459, 13. září - ráno: Spor s Jugoslávií o dovoz pšenice, s. 4 - k zprávě Venkova o 
odběru 1000 vagonů jugoslávské pšenice. 
č. 461, 14. září - odpoledne: Mac Kinley. K třicátému výročí jeho smrti, s. 5.  
č. 462, 15. září - ráno: Podivné dohady o dunajské federaci, s. 3 – o možnostech 
hospodářského a politického sblížení mezi malými státy střední Evropy.  
Němci proti pražskému nunciovi, s. 3.  
č. 464, 16. září - ráno: O novou organisaci střední Evropy, s. 1 - úvodník.  
č. 505, 9. října - ráno: Přehled výsledků obecních voleb, s. 2.  
č. 514, 14. října - ráno: Oprávněná sebedůvěra, s. 1 – úvodník, k podzimnímu zasedání 
parlamentu. 
č. 516, 15. října - ráno: Poslanecká sněmovna. Prohlášení ministerského předsedy a 
výklad finančního ministra - Schůze rušena komunisty, s. 3.  
č. 518, 16. října - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava před prázdnými lavicemi, s. 2.  
č. 520, 17. října - ráno: Poslanecká sněmovna. Trapná neúčast při rozpravě - Pro 
koaliční součinnost - Sněmovna se odročuje na několik týdnů, s. 4.  
č. 527, 21. října - ráno: Mezinárodní situace je vážná, s. 2-3 – k výkladu E. Beneše v 
zahraničním výboru poslanecké sněmovny a senátu.  
č. 529, 22. října - ráno: Zahraničně-politické otázky, s. 2 - ze schůze zahraničního výboru 
poslanecké sněmovny.  
č. 533, 24. října - ráno: Odpovědi ministra dra Beneše, s. 5 - ze schůze zahraničního 
výboru senátu. 
č. 535, 25. října - ráno: Co se má vyřídit do vánoc, s. 2 - k činnosti vlády.  
č. 544, 31. října - ráno: Před jednáním o paktu hospodářského neútočení, s. 2.  
č. 546, 1. listopadu - ráno: Nesprávné zprávy o československých nabídkách 
Rakousku, s. 3.  

  



č. 551, 4. listopadu - ráno: Po Udržalově projevu, s. 1.  
č. 555, 6. listopadu - ráno: Vnitřní spory v národní demokracii, s. 4.  
č. 559, 8. listopadu - ráno: Do vážných úkolů, s. 3 - z vládních porad.  
č. 564, 11. listopadu - ráno: Po jihoslovanských volbách, s. 1 - úvodník.  
č. 566, 12. listopadu - ráno: Neurčitost rakouské politiky, s. 1 – úvodník, k třináctému 
výročí rakouské republiky. 
č. 585, 22. listopadu - ráno: Před plenární schůzí sněmovny, s. 2.  
č. 588, 24. listopadu - ráno: Záhady polské politiky, s. 2 - o protičeskoslovenských 
výrocích v polském tisku. 
č. 590, 25. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozpočtová rozprava - Klidná 
schůze, s. 2.  
Nesnáze se zkrácením vánočního příspěvku, s. 2.  
Čaj a káva nebudou zdraženy, s. 2.  
č. 592, 26. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Komunisté zahnali Stříbrného z 
řečnické tribuny. - Frývaldovské krveprolití, s. 2.  
Krveprolití u Frývaldova, s. 3 – o prohlášení ministra vnitra J. Slávika na schůzi poslanecké 
sněmovny o událostech u Frývaldova (dnešní Jeseník).  
č. 594, 27. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Klidná schůze - Úsporné a daňové 
osnovy schváleny - Případ předsedy Malypetra urovnán, s. 2.  
č. 596, 28. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Obecná rozpočtová rozprava 
skončena, s. 2.  
č. 598, 29. listopadu - ráno: Spory mezi agrárníky a socialisty, s. 5.  
Poslanecká sněmovna. Kritika události u Frývaldova, s. 5.  
č. 601, 1. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Opět o Frývaldovu, s. 2.  
č. 603, 2. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Rychlý postup rozpočtové rozpravy, 
s. 2.  
č. 605, 3. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Dnes sněmovna schválí rozpočet, s. 
2.  
č. 607, 4. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozpočet odhlasován - 
Inkompatibilní výbor příští čtvrtek, s. 2.  
č. 611, 6. prosince - ráno: Do Vánoc se mnoho nevyřídí, s. 1 – k odročení poslanecké 
sněmovny na 14. prosinec. 
č. 612, 7. prosince - ráno: Krise německých nacionálů, s. 2.  
č. 615, 9. prosince - ráno: Jiráskovo gymnasium vzpomíná, s. 5 - rubr. Denní zprávy.  
č. 617, 10. prosince - ráno: Vážná akce nebo hra s veřejností?, s. 2 - ke schůzi 
inkompatibilního výboru.  
č. 621, 12. prosince - ráno: Projev jihoslovanského vyslance Grisogona, s. 2.  
č. 623, 13. prosince - ráno: Ještě půl miliardy se uspoří, s. 1.  
Projev ministerského předsedy Udržala, s. 2.  
Smlouvy nejsou cár papíru, s. 3 - prezident T. G. Masaryk o menšinách a revizi smluv, 
interview pro redaktora Gazety Warszawské. 
č. 626, 15. prosince- ráno: Poslanecká sněmovna. Spor o ochraně nájemníků trvá, s. 4. 
č. 628, 16. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Dohoda o bytové Osmě, s. 3.  
č. 630, 17. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Schůze bez řečníků, s. 4. 
č. 632, 18. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Dnes poslední schůze?, s. 4.  
Senát. Dnes odhlasuje rozpočet - V sobotu vyřídí šest osnov, s. 4.  
č. 636, 20. prosince - ráno: Bankovní osnova odložena, s. 1 - z předvánočního zasedání 
poslanecké sněmovny. 
 

  



 
ROČ. XL., R. 1932:  
 
č. 10, 7. ledna - ráno: Československá účast na nastávajících mezinárodních poradách, 
s. 2.  
č. 16, 10. ledna - ráno: Obnovení politických prací, s. 1 - k zahájení vládních porad. 
č. 19, 12. ledna - ráno: Před zřízením úsporné komise. Financování stran státem?, s. 3.  
č. 23, 14. ledna - ráno: Ofensiva agrárních radikálů. Jsou pro povalení nynější koalice, 
s. 2.  
č. 29, 17. ledna - ráno: Před zahájením parlamentu, s. 2 – k jarnímu programu parlamentu.  
č. 32, 19. ledna - ráno: Ghika v Praze, s. 1 - úvodník. K pražské návštěvě rumunského 
ministra zahraničních věcí.  
Bývalý maďarský ministerský předseda Friedrich v Praze, s. 3.  
č. 40, 23. ledna - ráno: Inkompatibilní výbor žádá rozšíření svého zkoumání, s. 2.  
Nové útoky poslance Stříbrného ve sněmovně, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Zmocnění k půjčce schváleno - O strašné bídě na 
Podkarpatsku, s. 2.  
č. 42, 24. ledna - ráno: Koaliční práce váznou, s. 1. 
Radikální zemědělské požadavky, s. 2 - z výkonného výboru agrární strany. 
č. 43, 25. ledna - ráno: Smyšlenky o československých nabídkách pro středoevropské 
sblížení, s. 2.  
č. 45, 26. ledna - ráno: Politické uklidnění v koalici, s. 2.  
č. 49, 28. ledna - ráno: Spory o jednání s Maďarskem, s. 3.  
č. 51, 29. ledna - ráno: Sněmovna bez práce, s. 2.  
č. 53, 30. ledna - ráno: Ministerská rada, s. 2 - ze schůze ministerské rady.  
č. 58, 2. února - ráno: O úspornou kontrolní komisi, s. 2.  
č. 64, 5. února - ráno: Sněmovna zase bez práce, s. 2.  
Jednání o nouzovém fondu pro nezaměstnané vázne, s. 2.  
č. 68, 7. února - ráno: Nové úspory v rozpočtu, s. 2.  
č. 71, 9. února - ráno: Nezaměstnanost a vláda, s. 1 - úvodník.  
Neklid u agrárníků a národních demokratů, s. 4 - o ohrožování vládní koalice radikálními 
křídly obou stran. 
č. 75, 11. února - ráno: Akce komunistů ztroskotala. V Čechách, s. 3 – k neúspěchu 
komunistického Rudého dne. 
č. 77, 12. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Bankovní osnova do výboru - Protest 
sociálních demokratů proti praxi při péči o nezaměstnané, s. 2.  
č. 92, 20. února - ráno: Pešťské porady o středoevropském sblížení, s. 1 – úvodník, k 
myšlence hospodářské spolupráce menších středoevropských států.  
č. 94, 21. února - ráno: Přiostření poměrů v koalici, s. 1.  
č. 97, 23. února - ráno: Před poradami o finančních návrzích, s. 4.  
č. 99, 24. února - ráno: Maďarsko a středoevropské sblížení, s. 1 – úvodník, k postoji 
Maďarska k hospodářskému sblížení a revizionismu. 
O spolupráci podunajských států, s. 4 – k názorům předsedy maďarské Panevropské unie 
P. Auera o středoevropské spolupráci.  
č. 107, 28. února - ráno: Jednání o finančním plánu, s. 3.  
Před rozhodnutím o nynější koalici, s. 3 - o setrvání živnostníků ve vládě.  
Financování stran státem, s. 4.  
č. 112, 2. března - ráno: Pravda a klepy o francouzské půjčce, s. 3.  
č. 116, 4. března - ráno: Podunajské sblížení a velmoci, s. 1 - úvodník.  

  



č. 118, 5. března - ráno: Spor o zvýšení daně z obratu, s. 2.  
č. 120, 6. března - ráno: Nic menšího než celý člověk. Masaryk ve světovém tisku, s. 2 - 
světový tisk k 82. narozeninám T.G. Masaryka. 
Nejasná situace trvá, s. 2 – k rozporům ve vládní koalici. 
č. 125, 9. března - ráno: Posílení důvěry, s. 1 – úvodník, k projevům francouzských politiků 
o významu T.G. Masaryka a Československa. 
Udržalovo buď - anebo, s. 2 - předseda vlády o vládní a parlamentní činnosti.  
č. 127, 10. března - ráno: Itálie a podunajská dohoda, s. 3.  
č. 129, 11. března - ráno: Ministr Viškovský o věcech národní obrany, s. 2.  
Trapné jednání o neslučitelnosti, s. 3 – k odporu lidovců ke koaličním návrhům v 
ústavněprávním výboru poslanecké sněmovny. 
č. 131, 12. března - ráno: Nesnáze s podunajským sblížením, s. 2.  
č. 133, 13. března - ráno: Místo rozhodnutí odklad, s. 6 – k rozporům ve vládní koalici, 
odklad jednání na povelikonoční jednání. 
č. 142, 18. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Prázdná sněmovna - Kritika Národní 
banky - Napětí v koalici, s. 2.  
č. 144, 19. března - ráno: Uklidnění v koalici, s. 1.  
Poslanecká sněmovna. Bankovní osnova schválena - Příští schůze 30. března, s. 2.  
Ministerská rada, s. 2 - z jednání ministerské rady. 
č. 146, 20. března - ráno: Až po velikonocích!, s. 2 - o povelikonočním programu 
parlamentu a o rozporech mezi socialisty a agrárníky. 
č. 151, 23. března - ráno: Československé stanovisko, s. 1 - k výkladu ministra E. Beneše 
v zahraničních výborech parlamentu o československém stanovisku k návrhům na dohodu 
ve střední Evropě. 
Střední Evropa malým státům středoevropským, s. 2-3 - výklad ministra E. Beneše v 
zahraničních výborech parlamentu. 
č. 159, 27. března - ráno: Prohlášení velkonočního míru, s. 5 – ze slavnosti 
Československého Červeného kříže.  
č. 164, 31. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Prohlášení ministra veřejných prací o 
událostech na Ostravsku - Neklidná rozprava, s. 2.  
č. 166, 1. dubna - ráno: Rozprava o Benešově výkladu, s. 3 - ze zahraničního výboru 
poslanecké sněmovny.  
č. 168, 2. dubna - ráno: Zahraniční výbor sněmovny o součinnosti střední Evropy, s. 5.  
č. 170, 3. dubna - ráno: O zajištění státní pokladny, s. 1.  
č. 173, 5. dubna - ráno: Před novým obratem v Jugoslávii, s. 1 – úvodník, k demisi 
jugoslávského ministerského předsedy Živkoviće.  
č. 175, 6. dubna - ráno: Zahraniční výbor senátu, s. 2. 
č. 177, 7. dubna - ráno: Udržalův sentinel se rozjíždí, s. 1 – úvodník, k politice 
živnostenské strany a ministerstvu železnic.  
Benešova výzva k vnitropolitické dohodě, s. 3 – k výkladu E. Beneše v zahraničním 
výboru senátu.  
č. 179, 8. dubna - ráno: Živnostníkům se nechce do oposice, s. 3.  
Poslanecká sněmovna. Rozhovory o poměrech v hornictví - Daňové návrhy a osnova o 
zkrácení vojenské služby podány, s. 3.  
č. 183, 10. dubna - ráno: Změna v ministerstvu železnic, s. 1 - k demisi ministra železnic 
Mlčocha.  
Německé pokusy o isolaci Československa, s. 2.  
č. 190, 14. dubna - ráno: Upsání francouzské půjčky, s. 2.  
č. 192, 15. dubna - ráno: Mostecko v poslanecké sněmovně, s. 2.  

  



č. 196, 17. dubna - ráno: Oč se nyní stará vláda, s. 1.  
č. 209, 24. dubna - ráno: Vláda a parlament pracují, s. 1.  
č. 230, 6. května - ráno: Bethlenovy naděje a hrozby, s. 2.  
č. 232, 7. května - ráno: Bělehradská universita uzavřena, s. 3.  
č. 234, 8. května - ráno: Politické porady o opatřeních hospodářských a finančních, s. 
2.  
č. 239, 11. května - ráno: Jednání o finančním plánu, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Smuteční projev k tragické smrti presidenta Doumera - 
Nejistota o dalším programu, s. 2.  
č. 241, 12. května - ráno: Nač čekají v Pešti a jinde, s. 1 – úvodník, o maďarské 
revizionistické politice. 
č. 243, 13. května - ráno: Poslanecká sněmovna. V úterý vláda podá sněmovně svůj 
finanční plán - Rozprava o letectví, s. 2.  
Ministerské porady, s. 2.  
č. 245, 14. května - ráno: Pevný bod v mezinárodní nejistotě, s. 1 – úvodník, k 
bělehradské konferenci Malé dohody. 
č. 247, 15. května - ráno: Nové zbytečné průtahy, s. 2 - zpráva ministra financí o 
finančním a hospodářském plánu. 
č. 252, 19. května - ráno: Cesta k práci ve vládě uvolněna, s. 3.  
č. 254, 20. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o lihových osnovách - 
Parlament se osvědčuje v práci, s. 3.  
č. 256, 21. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Lihové osnovy schváleny, s. 2.  
Nové rozmíšky mezi sociálními demokraty a agrárníky, s. 3.  
č. 277, 2. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Nové nesnáze - Odpor národních 
demokratů - Cukerní osnova schválena, s. 2.  
č. 279, 3. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Soubor nových osnov - Rozpory trvají, 
s. 2.  
č. 281, 4. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o soustavě drobných peněz 
schválena - Proti inflaci a deflaci - Pro udržení koruny - V čem jsou rozpory?, s. 2.  
č. 290, 9. června - ráno: Potřeba jasných činů a řečí, s. 1 – úvodník, k rozhovoru 
ministerského předsedy F. Udržala s novináři. 
Udržal pro zhospodárnění a odpolitisování správy, s. 2 - z rozhovoru ministerského 
předsedy F. Udržada s novináři. 
č. 296, 12. června - ráno: Odklad do podzimu, s. 1 - k jednání ministrů o prodloužení 
bytového provizoria. 
č. 309, 19. června - ráno: Daňové návrhy především, s. 1 - k poradě ministerského 
předsedy F. Udržala s ministrem financí Traplem.  
č. 314, 22. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Bytové provisorium schváleno - 
Demonstrativní neúčast některých agrárníků při hlasování - Agitace německých 
národních socialistů, s. 2.  
č. 318, 24. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Krátká schůze - Ostrý spor o zvýšení 
daně důchodové - Odpor národní demokracie - Rozhodnout má vláda, s. 3. 
č. 325, 28. června - ráno: Vření v německém táboře, s. 2. 
K událostem v Duchcově, s. 2.  
č. 327, 29. června - ráno: Neviditelná bída, s. 1-2 – Ripkův fejeton z Berlína.  
č. 328, 30. června - ráno: Před vládní rekonstrukcí v Jugoslávii, s. 1 - úvodník.  
č. 330, 1. července - ráno: Poslanecká sněmovna. Daňové návrhy v plénu - Ministr 
vnitra promluví o Duchcově - Rozpaky národní demokracie, s. 2. 

  



č. 332, 2. července - ráno: Letos už žádné daně, s. 1 - k prohlášení ministra financí v 
poslanecké sněmovně.  
Poslanecká sněmovna. Bouřlivé výtržnosti komunistů - Čtyři komunističtí poslanci 
vyloučeni - daňové osnovy schváleny - Parlament zasedá i v červenci, s. 3.  
č. 335, 4. července - ráno: Nová jihoslovanská vláda, s. 6. 
č. 341, 8. července - ráno: Jihoslovanský ministr dr. Kraljević k sletu, s. 2. 
č. 345, 10. července - ráno: Co se vyřídí do prázdnin, s. 1 - z jednání ministerské rady. 
Projevy pražských vyslanců o sokolském sletu, s. 5.  
č. 346, 11. července - ráno: Československo-jihoslovanská vzájemnost, s. 2 - rozhovor 
se zástupcem jugoslávské tiskové kanceláře Parmačevićem. 
č. 352, 14. července - ráno: Pravý hlas Itálie, s. 1 – úvodník, k protičeskoslovenským 
článkům v italském tisku po výtržnostech při fotbalovém utkání Juventus - Slavia v Praze.  
Senát. Agrárníci zastavili práci v senátě - Konflikt mezi agrárními senátory a ministry, 
s. 2.  
č. 356, 16. července - ráno: Agrárníci proti vládě, s. 1. 
Ministerská rada, s. 2 - ze schůze ministerské rady. 
Nové zahraniční hlasy o sokolském sletu, s. 5-6 - z anglického, německého, maďarského, 
sovětského a polského tisku. 
č. 358, 17. července - ráno: Rozsáhlý vládní program, s. 1.  
Po agrární bouři, s. 2.  
č. 359, 18. července - ráno: Nová jihoslovanská vláda, s. 2.  
č. 363, 20. července - ráno: Návrh kontrolní komise bude změněn, s. 3 - ke schůzi 
ústavněprávního výboru.  
č. 367, 22. července - ráno: Hra agrárních škůdců, s. 1 - úvodník.  
Náhlé ukončení parlamentního zasedání, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Krátká schůze - Poslanec Šeba se vzdal mandátu - Nástupce 
dra Perglera, s. 3.  
č. 369, 23. července - ráno: Udržalova sebedůvěra, s. 2.  
č. 371, 24. července - ráno: Po zažehnané krisi, s. 2 – k pokusu agrárních radikálů o 
demisi vlády a předčasné volby. 
č. 374, 26. července - ráno: Nebude nových voleb, s. 2.  
č. 380, 29. července - ráno: Benešova opatrná důvěra, s. 1 – z výkladu ministra 
zahraničních věcí E. Beneše ministerské radě o mezinárodní situaci. 
č. 387, 2. srpna - ráno: Rozhodující den?, s. 1 – Ripkův fejeton k volbám v Německu.  
č. 393, 5. srpna - ráno: Ne strany, ale sekty, s. 1-2 – Ripkův fejeton z Berlína.  
č. 421, 21. srpna - ráno: Francouzské Alsasko, s. 1-2 – Ripkův fejeton.  
č. 437, 30. srpna - ráno: Na alsaských válečných hřbitovech, s. 1 – Ripkův fejeton. 
č. 447, 4. září - ráno: Před zahájením politických porad, s. 1. 
č. 454, 8. září - ráno: Udržal se uhájí, s. 1 – k vnitrostranickému postavení předsedy vlády 
F. Udržala po poradách agrárníků. 
č. 459, 10. září - odpoledne: Německé vojenské požadavky, s. 1 - úvodník.  
č. 460, 11. září - ráno: Nutnost nových škrtů v rozpočtu, s. 1.  
č. 463, 13. září - ráno: Před obtížným jednáním o rozpočtu, s. 2. 
č. 473, 18. září - ráno: Nejasná situace, s. 2 – k otázce snížení platů státních zaměstnanců.  
č. 486, 25. září - ráno: Nejasná situace trvá, s. 1 – o sporech mezi koaličními stranami.  
č. 494, 30. září - ráno: Rozprava o konferenci ve Strese, s. 2-3 - ze schůze zahraničního 
výboru senátu. 
č. 498, 2. října - ráno: Politická situace napjata, s. 1 - k jednání o snížení platů státních 
zaměstnanců. 

  



č. 505, 6. října - ráno: Národní demokraté se pokoušejí rozbít vládu, s. 2. 
č. 511, 9. října - ráno: Zmatená situace, s. 1 - k situaci ve vládní koalici. 
Udržal a Trapl pro snížení platů státních zaměstnanců, s. 2.  
č. 516, 12. října - ráno: Politické mezidobí, s. 4 - k informativním rozhovorům zástupce 
předsedy vlády R. Bechyně se zástupci jednotlivých politických stran. 
č. 524, 16. října - ráno: Rozhodnutí v polovině týdne, s. 1 – k otázce rekonstrukce vlády. 
č. 529, 19. října - ráno: Udržal ohlásil svou demisi, s. 1. 
č. 531, 20. října - ráno: Udržalův odchod, s. 1 - úvodník.  
č. 533, 21. října - ráno: Jednání o novou vládu, s. 1. 
Poslanecká sněmovna. Krátká klidná schůze - Osnova o prodloužení bytového 
provisoria, s. 4. 
č. 535, 22. října - ráno: Demise celé vlády, s. 1.  
č. 537, 23. října - ráno: Jednání o úsporný program, s. 1. 
č. 538, 24. října - ráno: Malypetr varuje, s. 1 - ke složení Malypetrova kabinetu.  
č. 540, 25. října - ráno: Malypetr energicky pokračuje, s. 1. 
č. 542, 26. října - ráno: Stále nejistota, s. 5 – o jednání o snížení platů státních 
zaměstnanců. 
č. 546, 28. října - ráno: Jednání o vládu ztroskotalo, s. 2. 
č. 547, 29. října - odpoledne: Rozhodnutí o vládě odloženo do podnělka, s. 1 - úvodník.  
č. 548, 30. října - ráno: Nová vláda jmenována, s. 1. 
č. 549, 31. října - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k Malypetrově vládě. 
č. 551, 1. listopadu - ráno: Ve čtvrtek vládní prohlášení, s. 2.  
č. 556, 4. listopadu - ráno: Úsporný výklad, s. 1 – úvodník, k Malypetrovu prohlášení v 
parlamentu.  
Prohlášení nové vlády, s. 1.  
Práce nezaměstnaným, s. 2 - z programu nové vlády. 
Poslanecká sněmovna. Za plné účasti Malypetr čte vládní prohlášení - Staněk zvolen 
předsedou - Přítomnost Udržalova - Mírné povykování komunistů, s. 2-3. 
č. 558, 5. listopadu: Poslanecká sněmovna. Rozprava o vládním prohlášení za účasti 
členů vlády - Potyčky s luďáky a komunisty, s. 3. 
č. 560, 6. listopadu - ráno: Jednání o rovnováhu rozpočtu, s. 1. 
Jugoslávská vládní krise, s. 3 - k demisi Srskićova kabinetu.  
č. 565, 9. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Pokračování rozpravy o vládním 
prohlášení, s. 3.  
č. 567, 10. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Vládní prohlášení schváleno - Pro 
zvýšení odpovědnosti a parlamentní úrovně - Souhlas se zahraniční politikou, s. 2.  
Situace je vážná, ale zlepšení možné, s. 3 – z projevu E. Beneše na schůzi zahraničního 
výboru poslanecké sněmovny. 
č. 569, 11. listopadu - ráno: Bezpečnost zaručují síly hmotné a mravní, s. 2 – z projevu 
E. Beneše na schůzi zahraničního výboru poslanecké sněmovny.  
Jednání o úspory pokračuje, s. 3.  
č. 576, 15. listopadu - ráno: Starosti národní demokracie, s. 4 – o radikálním křídlu 
národní demokracie.  
č. 578, 16. listopadu - ráno: Pražská národní demokracie proti oposiční politice, s. 2.  
č. 582, 18. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Krátká schůze - Komunisté bouří 
pro události v Polomce, s. 3. 
č. 584, 19. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. O krvavé srážce v Polomce - Vláda 
odmítla podati zprávu, s. 2. 
č. 586, 20. listopadu - ráno: Stále se jedná o rozpočtu, s. 3. 

  



č. 593, 24. listopadu - ráno: Politické porady, s. 2 - o rozpočtových škrtech.  
č. 595, 25. listopadu - ráno. Poslanecká sněmovna. Smuteční vzpomínka na dra 
Viškovského - Návrh na zastavení vánočního příspěvku - Ještě k Polomce, s. 2.  
č. 599, 27. listopadu - ráno: Jak se vyrovná rozpočet?, s. 3.  
č. 604, 30. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Příští týden rozpočet a návrh na 
snížení platů státních zaměstnanců, s. 2. 
č. 608, 2. prosince - ráno: Nové daně pro vyrovnání rozpočtu, s. 3.  
č. 617, 7. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Odklad o týden, s. 2. 
K útokům na vyšetřující výbor sněmovny, s. 2. 
č. 620, 9. prosince - ráno: Rozpočet bude vyrovnán, s. 1. 
Konference Malé dohody. Bude 15. prosince v Bělehradě, s. 1. 
č. 624, 11. prosince - ráno: Státní rozpočet v rovnováze, s. 1. 
č. 629, 14. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Dnes  bude podán rozpočet a 
úsporné osnovy - Ohrazení rozpočtové Sedmy, s. 3.  
č. 631, 15. prosince - ráno: Co chystá vláda, s. 1. 
č. 635, 17. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Nové exekuční řízení schváleno - 
Dvouměsíční rozpočtové provisorium - Parlament bude zasedat i o Vánocích, s. 3. 
č. 637, 18. prosince - ráno: Včasná konference, s. 1 – úvodník, k bělehradské konferenci 
Malé dohody.  
č. 638, 19. prosince - ráno: Jednání slovenských biskupů v Maďarsku, s. 2.  
č. 642, 21. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Po klidné rozpravě bouřlivé 
hlasování - Nové změny v osnově o snížení platů - Dr. Stránský o úsporné komisi, s. 3. 
č. 648, 24. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o motorových vozidlech 
schválena - Sněmovna na třínedělní prázdniny, s. 2.  
 
 
ROČ. XLI., R. 1933:   
 
č. 1. 1. ledna - ráno: Mezinárodní výhledy do nového roku, s. 3 – Ripkův rozhovor s 
ministrem zahraničních věcí E. Benešem.  
č. 10, 6. ledna - ráno: Po čtyřech letech jihoslovanské diktatury, s. 2-3. 
č. 13, 8. ledna - ráno: Zbytečné zneklidnění československo-francouzských vztahů. 
Nedorozumění pro americké dluhy - Obavy z francouzského revisionismu, s. 2. 
č. 39, 22. ledna - ráno: Práce vlády v příštím týdnu, s. 1. 
č. 44, 25. ledna - ráno: V čem jsou Poláci jednotni, s. 1 – úvodník, k polské zahraniční 
politice, zejména otázce Pomoří. 
č. 46, 26. ledna - ráno: Německé pomluvy Polska. Domnělé memorandum Zaleského, s. 
5.  
Francouzský politik proti maďarskému revisionismu, s. 5 - k úvaze místopředsedy 
francouzské radikálně socialistické strany E. Pfeiffera v La Republique. 
č. 52, 29. ledna - ráno: Rozpočet do sněmovního plena, s. 2.  
č. 57, 1. února - ráno: President Masaryk pro dohodu německo-francouzskou, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Krátká schůze - Návrh na postavení pomníku dru Rašínovi a 
dru Štefánikovi, s. 2.  
č. 61, 3. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Klidný průběh rozpravy o rozpočtu - Pro 
zakročení proti fašistům, s. 2. 
č. 63, 4. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Pro rozhodný a rychlý postup vlády - 
Volba úsporné a kontrolní komise - Povšechná rozprava skončena, s. 2.  

  



č. 65, 5. února - ráno: Zájem o brannou moc, s. 1 – úvodník, k přepadení židenických 
kasáren.  
Poslanecká sněmovna. Polemika o Dérerovy návrhy - V úterý bude rozpočet 
odhlasován, s. 2.  
č. 68, 7. února - ráno: Dnes bude odhlasován rozpočet, s. 2.  
č. 70, Vídeňské pikle, s. 1 – úvodník, k italské, maďarské a rakouské protijugoslávské 
politice. 
Rozpočet odhlasován ve sněmovně, s. 2-3.  
č. 76, 11. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Postavení pomníku dru Rašínovi a dru  
Štefánikovi slavnostně schváleno - Přijetí osnovy o vývozních úvěrech, s. 2.  
Po vydání hakenkrajclerských poslanců, s. 2 – k obvinění z trestných činů v procesu s 
Volkssportem. 
č. 78, 12. února - ráno: Pracovní úkoly vlády, s. 1.  
č. 85, 16. února - ráno: Rozprava o Hirtenbergu ve výboru sněmovny, s. 2 – k 
maďarskému revizionismu. 
č. 91, 19. února - ráno: V čem je význam paktu Malé dohody, s. 3. 
č. 96, 22. února - ráno: Pakt Malé dohody v zahraničním výboru sněmovny, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. O vydání hakenkrajclerských poslanců - Rozprava o paktu 
malodohodovém, s. 2. 
č. 100, 24. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Hakenkrajclerští poslanci vydáni hlasy 
všech čs. stran - Bouřlivé projevy oposice - Dnes osnova o soutěži v peněžnictví v 
plénu, s. 3.  
č. 102, 25. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o soutěži v peněžnictví, s. 2.  
č. 104, 26. února - ráno: Trapný případ, s. 1 – úvodník, k vydání hakenkrajclerských 
poslanců.  
Před změnami ve vládě?, s. 3.  
č. 105, 27. února - ráno: Organisační statut Malé dohody, s. 2.  
č. 109, 1. března - ráno: Úvahy o změnách ve vládě, s. 2.  
Poslanecká sněmovna. Osnova o úrokové míře schválena - Třínedělní přestávka v 
plenárních schůzích, s. 2.  
č. 111, 2. března - ráno: Do poslední bitvy o svůj stát, s. 2-3 - z výkladu ministra 
zahraničních věcí E. Beneše v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu.  
Nejasná situace v koalici, s. 4.  
č. 113, 3. března - ráno: Po projevu ministra dra Beneše o Malé dohodě, s. 2-3.  
č. 117, 5. března - ráno: Do nové vládní práce, s. 1.  
č. 120, 7. března - ráno: Stav věcí v Jugoslávii se nemění, s. 2 – k vnitropolitické situaci v 
Jugoslávii. 
č. 126, 10. března - ráno: Politické uklidnění v koalici, s. 2. 
č. 128, 11. března - ráno: Náš vděk za Bethlenovu otevřenost, s. 2-3 - k Bethlenovu 
projevu v Berlíně.  
č. 130, 12. března - ráno: Vláda se dohodla, s. 2 - k investičnímu programu. 
č. 133, 14. března - ráno: Reforma podpor v nezaměstnanosti, s. 2.  
č. 135, 15. března - ráno: Další program vlády, s. 1.  
č. 137, 16. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Projednání finančních osnov 
odloženo na zítřek, s. 3.  
č. 139, 17. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o půjčce práce a o kuponové 
dani schválena, s. 2. 
Nemožné chování maďarského vyslanectví v Praze, s. 2 – o protičeskoslovenském 
bulletinu maďarského vyslanectví. 

  



č. 143, 19. března - ráno: Politické porady v nastávajícím týdnu, s. 5.  
č. 146, 21. března - ráno: Maďarské vyslanectví a důvěrné jeho buletiny, s. 4 – o 
protičeskoslovenském bulletinu maďarského vyslanectví. 
č. 148, 22. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Bytová osnova až ve čtvrtek - Potyčky 
mezi německými stranami, s. 3.  
č. 152, 24. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Nové nesnáze s bytovou osnovou a 
nový odklad - Schůze dvakrát přerušena, s. 2.  
Paktování lidovců se Stříbrným, s. 3 – k rozporům mezi lidovci a socialisty v koalici. 
č. 159, 28. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Bytová osnova podána, s. 2.  
č. 169, 2. dubna - ráno: Pracovní program vlády, s. 2 – k reorganizaci v péči o 
nezaměstnané a k železnicím. 
č. 176, 6. dubna - ráno: Malá dohoda a Pakt čtyř, s. 1. 
č. 180, 8. dubna - ráno: Prohra německé sociální demokracie, s. 1 - úvodník.  
č. 189, 13. dubna - ráno: Malá dohoda a sovětské Rusko, s. 2. 
č. 196, 17. dubna - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, kritika rozhlasové hitlerovské 
propagandy směřující k československým Němcům. 
č. 200, 20. dubna - ráno: Proč se nemá revidovat, s. 1 – úvodník, k Mussoliniho projevům 
pro revizi evropských hranic. 
K čemu zavazuje světová krise naši demokracii, s. 2 - z rozhlasového projevu ministra 
zahraničních věcí E. Beneše.  
č. 202, 21. dubna - ráno: Jak chce vláda postupovat proti rozvratným činitelům, s. 5. 
č. 206, 23. dubna - ráno: Program vládních prací, s. 1. 
Proč se nebude revidovat, s. 3 – k problematice revizionismu. 
č. 209, 25. dubna - ráno: Revise není třeba, s. 2 – k problematice revizionismu. 
č. 211, 26. dubna - ráno: Jsme si jisti svou věcí, s. 1 – z výkladu ministra zahraničních 
věcí E. Beneše v poslanecké sněmovně a senátu. 
Odmítáme vnucenou revisi, s. 2-3 - z projevu ministra zahraničních věcí E. Beneše v 
poslanecké sněmovně a senátu.  
č. 213, 27. dubna - ráno: Rozprava v poslanecké sněmovně, s. 2. 
č. 215, 28. dubna - ráno: Zahraniční věci v poslanecké sněmovně, s. 4. 
č. 217, 29. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Prohlášení zahraničního ministra 
schváleno i hlasy oposice - Manifestace čs. demokracie, s. 2.  
č. 219, 30. dubna - ráno: Politické práce v nastávajícím týdnu, s. 2.  
č. 220, 1. května - ráno: Hitlerovské výpady proti Československu, s. 2 - k 
protibenešovským článkům ve Völkischer Beobachteru. 
č. 230, 7. května - ráno: Opatření na obranu demokracie, s. 1 - k vládním opatřením 
(zostření jednacího řádu, tiskového zákona, prodloužení funkčních období obecních 
zastupitelstev o dva roky ad.). 
č. 235, 10. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Státní uzávěrka za rok 1931 - Poslanci 
donucováni k presenci, s. 2. 
č. 239, 12. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Netečnost poslanců - Rozprava o 
státní uzávěrce, s. 2.  
č. 241, 13. května - ráno: Před konferencí Malé dohody, s. 3.  
č. 243, 14. května - ráno: Násilnická národnostní politika Maďarska, s. 2 – k projevu 
zástupce německé menšiny v Maďarsku poslance Bleyera v pešťském parlamentu. 
V koalici není dosud dohody, s. 5. 
č. 246, 16. května - ráno: Divoká kampaň proti Jugoslávii, s. 2 – o italské propagandě 
proti jugoslávskému cestovnímu ruchu. 
Pro revizi duchovních hranic, s. 4 – z projevu ministra F. Spiny v rozhlasu. 

  



č. 248, 17. května - ráno: Denní pořad konference Malé dohody, s. 2.  
č. 252, 19. května - ráno: Rakouská sociální demokracie a anšlus, s. 4. 
Meštrović - symbol kulturní zralosti Jugoslávie, s. 5.  
č. 254, 20. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Státní uzávěrka za rok 1931 schválena 
- Zpravodaj Remeš ohlašuje další úspory, s. 2.  
č. 259, 23. května - ráno: Kdy bychom uznali pakt velmocí, s. 1 - úvodník.  
č. 261, 24. května - ráno: Poslanecká sněmovna. Prodloužení daňových úlev 
schváleno, s. 2. 
č. 266, 27. května - ráno: Před rekonstrukcí vlády?, s. 1 – k republikánskému požadavku 
na zmocňovací zákon. 
č. 268, 28. května - ráno: Ustavení malodohodového společenství, s. 1 – úvodník, k 
pražské konferenci Malé dohody.  
č. 271, 30. května - ráno: Dnes konference Malé dohody, s. 1. 
Pro jednotu a celistvost malodohodových států, s. 2-3 – o manifestaci Malé tiskové 
dohody proti revizionismu. 
Malá tisková dohoda proti nepřátelské propagandě, s. 3.  
Příjezd delegací Malé dohody, s. 3.  
č. 273, 31. května - ráno: Naše záruky a naše naděje, s. 1 – úvodník, z konference Malé 
dohody.  
Malá dohoda o paktu čtyř, s. 1 - z úřední zprávy Stálé rady Malé dohody.  
První den malodohodových porad, s. 2.  
Malá dohoda pouze začátkem, s. 2 – z projevu vyslance B. Pavlů v rozhlasu. 
č. 275, 1. června - ráno: Další usnesení Malé dohody, s. 1 – z úřední zprávy Stálé rady 
Malé dohody.  
Druhý den malodohodové konference, s. 3.  
Proslovy ministrů Malé dohody v rozhlase, s. 3.  
č. 277, 2. června - ráno: Poslední den konference Malé dohody, s. 2. 
Podmíněná důvěra ministra Jevtiče, s. 3.  
Titulescu přesvědčen o budoucnosti hospodářské Malé dohody, s. 3.  
č. 279, 3. června - ráno: Po konferenci, s. 1 – Ripkův fejeton. 
Poslanecká sněmovna. Krátká schůze - Nutnost dalších úspor, s. 2.  
Rakousko vytrvá v boji o samostatnost, s. 3 – k projevu rakouského vyslanece v Praze 
Marka k novinářům. 
č. 281, 4. června - ráno: Kritické chvíle, s. 1 – o jednání vlády o zmocňovacím zákoně.  
č. 284, 7. června - ráno: Vážná situace, s. 1 – o jednání vlády o zmocňovacím zákoně.  
č. 286, 8. června - ráno: Důvěra - to hlavní, s. 1 – úvodník, o zmocňovacím zákoně. 
Poslanecká sněmovna. Zmocňovací zákon podán - Volba Stálého výboru, s. 2.  
č. 288, 9. června - ráno: Poslanecké sněmovna. Zmocňovací zákon schválen, s. 2.  
č. 290, 10. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o malé tiskové osnově, s. 2.  
č. 292, 11. června - ráno: Do nové práce!, s. 1 – o politickém uklidnění v koalici.  
č. 302, 17. června - ráno: Vídeň - osud Evropy, s. 1 – úvodník, o významu nezávislého 
Rakouska pro evropský mír. 
č. 304, 18. června - ráno: Poslední jarní práce parlamentu, s. 2.  
Nový volební řád obecní, s. 2. 
č. 307, 20. června - ráno: K zákazu říšskoněmeckých listů, s. 2 – k protestu německého 
vyslanectví v Československu proti zákazu říšskoněmeckého tisku. 
č. 311, 22. června - ráno: Významná návštěva rumunského prince Mikuláše, s. 2.  
O zajištění rozpočtu, s. 2 – z jednání vlády.  

  



č. 313, 23. června - ráno: Ministr dr. Hodža pro novou orientaci zemědělské výroby, s. 3 
– z výkladu M. Hodži v zemědělském výboru poslanecké sněmovny.  
č. 315, 24. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Osnova o mimořádných opatřeních 
schválena - Modlitebna a parlament, s. 2.  
Ani habsburská restaurace, ani rakousko-maďarská unie, s. 3 – o postoji britské 
veřejnosti k restauračním plánům habsburským.  
č. 320, 28. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Změna volebního řádu obcí schválena 
- Osnova odpovědnosti ministrů bude dojednána - Osud Lužických Srbů, s. 2.  
Hodnota československého spojenectví pro Francii, s. 3 – o článku v L´Europe Centrale 
redaktora G. Marot-Oumanskiho.  
č. 327, 2. července - ráno: Ještě dva týdny parlamentních prací, s. 2.  
č. 330, 4. července - ráno: K součinnosti všech pěti!, s. 1 – úvodník, o spolupráci pěti 
podunajských států.  
Sněmovna končí již tento týden?, s. 3.  
č. 332, 5. července - ráno: Poslanecká sněmovna. Rušná schůze - Sněmovna o 
brněnském rozsudku nad Gajdou - Konec zasedání v sobotu, s. 3.  
č. 334, 7. července - ráno: Kdy dr. Medinger neochraňuje menšin? Když jde o německé 
židy!, s. 2.  
č. 336, 8. července - ráno: Společné poslání Čechoslováků a Němců, s. 1 – úvodník, k 
článku A. Mensdorfa Pouillyho v listu německých křesťanských sociálů Deutsche Presse.  
č. 338, 9. července - ráno: Sněmovna na prázdniny, s. 2.  
č. 339, 10. července - ráno: Pronásledování německých židů, s. 2 – o pronásledování 
židů v Německu. 
č. 341, 11. července - ráno: Senát. Námitky proti osnově o trestní odpovědnosti 
ministrů, s. 2.  
č. 343, 12. července - ráno: Stávají se Češi konservativnější?, s. 2 - z konference Ymky v 
Žamberku. 
č. 345, 13. července - ráno: Senát na prázdniny, s. 2.  
Co Masaryk neřekl, s. 5 – k článku G. Mannheimera v pražském čtrnáctideníku Die 
Wahrheit.  
č. 347, 14. července - ráno: Shoda francouzské a čs. demokracie, s. 1 – k projevu 
francouzského vyslance Noela v pražském rozhlasu. 
č. 349, 15. července - ráno: O uspořádání Podunají, s. 1 – úvodník, nikoli pro podunajskou 
konfederaci, ale pro spolupráci hospodářskou, pro respektování plné politické samostatnosti 
všech podunajských států. 
Vláda pro rozšíření úvěrových možností, s. 1 - z rozhovoru s ministerským předsedou J. 
Malypetrem.  
č. 351, 16. července - ráno: Poslední práce vlády před prázdninami, s. 2.  
Kdo zapálil říšský sněm?, s. 3 - k článku bývalého předsedy parlamentního klubu 
německých nacionálů E. Oberfohrena v pražské Die Neue Weltbühne. 
č. 352, 17. července - ráno: Slavnosti německých turnérů v Žatci, s. 2.  
č. Nedostatky socialistů, s. 1 - úvodník.  
č. 356, 19. července - ráno: Turnéři, německá mládež a my, s. 1-2 – Ripkův fejeton.  
č. 364, 23. července - ráno: Zásadní dohoda o gentském systému, s. 1 – z úřední zprávy 
ze schůze ministerské rady.  
č. 375, 29. července - ráno: Co navrhuje úsporná komise?, s. 2.  
č. 380, 1. srpna - ráno: Třeba se rozhodnout, s. 1 – úvodník, ke spolupráci podunajských 
států. 
č. 382, 2. srpna - ráno: Obnova stran v Jugoslávii, s. 3. 

  



č. 459, 13. září - ráno: Postaví Francie Hitlerovi pomník?, s. 1 – Ripkův fejeton. 
č. 503, 7. října - ráno: Nástup německých agrárníků, s. 1 - k projevu mluvčího německých 
agrárníků, místopředsedy poslanecké sněmovny W. Ziehuta v rozhlasu.  
č. 505, 8. října - ráno: Vláda připraví nová ochranná opatření, s. 1.  
Sforza o paktu Čtyř a hitlerismu, s. 1. 
č. 514, 13. října - ráno: Nadějné jednání o rozpočtu, s. 1 - k vládním a koaličním jednáním 
o rozpočtu.  
č. 516, 14. října - ráno: Polskému kritikovi, s. 1 – úvodník, ke kritice československé 
politiky v polském časopise Politika Narodów.  
Ministerská rada. Věci státně-zaměstnanecké, rozpočet, osnovy politické, s. 2. 
č. 518, 15. října - ráno: O platy státních zaměstnanců, s. 2. 
Na nebezpečné cestě, s. 2 - o sporu o zrušení mandátů rozpuštěných stran.  
č. 519, 16. října - ráno: Situace pro Československo je výhodnější, s. 1 – o německé 
zahraniční politice. 
Nový projev nunciův, s. 2.  
č. 523, 18. října - ráno: Sněmovna dostala návrh o rozpouštění stran, s. 2.  
č. 527, 20. října - ráno: Demonstrace luďáků ve sněmovně, s. 2.  
č. 529, 21. října - ráno: Rozvaha a pevnost, s. 1 – úvodník, ke sněmovnímu schválení 
možnosti zastavit činnost politické strany nebo ji rozpustit.  
Změny v osnově o rozpouštění stran, s. 3.  
Rozprava o Slovensku ve sněmovně, s. 3.  
č. 541, 28. října - odpoledne: Demokracie je činnost, s. 3 - z projevu ministra F. Spiny. 
Držet demokracii, s. 3 – o rozhovoru H. Ripky ze září tohoto roku v Paříži s významným 
politikem, který žádal, aby nebyl jmenován.  
Sociální demokracie nepůjde z vlády, s. 3-4 - ze sjezdu strany v Obecním domě.  
č. 543, 30. října - ráno: Sjezd sociální demokracie žádá rozhodnější postup, s. 4. 
č. 545, 31. října - ráno: Němci a 28. říjen, s. 2. 
č. 547, 1. listopadu - ráno: Rozumnou, plánovitou politiku!, s. 1 – úvodník, z výkladu 
ministra zahraničních věcí E. Beneše v parlamentu. 
Rok 1934 bude pohnutý, s. 1 – k výkladu ministra E. Beneše v zahraničních výborech obou 
sněmoven. 
Připravme se na všechny možnosti, s. 2 – z výkladu ministra E. Beneše v zahraničních 
výborech parlamentu.  
č. 548, 2. listopadu - ráno: Nový politický orgán?, s. 2 – o plánu na vytvoření 
mimovládního politického sboru. 
č. 552, 4. listopadu - ráno: Středoevropské potřeby a možnosti, s. 2 - k proslovu 
maďarského státního sekretáře Hantose v klubu Přítomnost. 
č. 559, 8. listopadu - ráno: Zahraniční výbor sněmovny schvaluje politiku zahraničního 
ministra, s. 2. 
č. 561, 9. listopadu - ráno: Naše síla v demokracii, s. 2 – k odpovědi ministra E. Beneše v 
zahraničním výboru. 
Dnes bude schválen zmocňovací zákon, s. 2. 
č. 563, 10. listopadu - ráno: Prodloužení zmocňovacího zákona schváleno, s. 2. 
č. 583, 21. listopadu - ráno: Rozmluva s ministrem Pierrem Cotem, s. 1. 
č. 600, 30. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o rozpočtu, s. 2. 
č. 602, 1. prosince - ráno: Pozdrav krále Alexandra Československu, s. 1 – úvodník, k 
Ripkově audienci u jugoslávského krále. 
U krále Alexandra, s. 1-2 -Ripkův fejeton.  
Sněmovna pro dohodu o hospodářském plánu, s. 2. 

  



č. 617, 9. prosince - odpoledne: Ministr Spina hájí stavovskou organisaci, s. 2 – k 
českolipské schůzi německých agrárníků. 
č. 618, 10. prosince - ráno: Nepřátelská propaganda ve Francii, s. 2 – o německé 
propagandě ve francouzském tisku. 
č. 621, 12. prosince - ráno: Košické porady, s. 1 – úvodník, z porady ministrů Titulesca a 
Beneše. 
Rozhovor s ministrem Titulescem: Revise? Nikdy!, s. 2.  
č. 623, 13. prosince - ráno: Francie odmítá revisi Společnosti národů, s. 3. 
č. 627, 15. prosince - ráno: Sněmovna vzdává poctu zesnulému vůdci, s. 2 – k úmrtí A. 
Švehly.  
č. 631, 17. prosince - ráno: Poslední politické práce v tomto roce, s. 1.  
Hospodářské návrhy čs. sociální demokracie, s. 2.  
č. 636, 20. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Odpověď vlády ve věci Udržalově - 
Několik osnov schváleno, s. 3. 
č. 638, 21. prosince - ráno: Sněmovna na vánoční prázdniny, s. 2. 
č. 642, 23. prosince - ráno: Seton-Watson odpovídá Bethlenovi, s. 2. 
č. 644, 24. prosince - ráno: Zvýšený zájem sovětů o slovanské země, s. 4 – k projevu 
zástupce SSSR v Praze S. Aleksandrovského o zvýšeném zájmu sovětských vzdělaných 
kruhů o kulturní život slovanských zemí. 
č. 645, 26. prosince - ráno: Po Benešově pařížské cestě, s. 2. 
č. 648, 28. prosince - ráno: Francie odmítá přímé jednání s Německem, s. 3. 
č. 650, 29. prosince - ráno: Ministr dr. Beneš do Sofie a do Athén, s. 2. 
Nesprávné zprávy o atentátu na krále Alexandra, s. 2. 
č. 652, 30. prosince - ráno: Důvěra v úspěch hospodářské Malé dohody, s. 3 - k 
prohlášení zahraničních ministrů Beneše a Titulesca. 
č. 654, 31. prosince - ráno: Nesnáze Itálie v rakouské otázce. Hitler nechce anšlus, 
nýbrž jen svobodné volby v Rakousku!, s. 2. 
Duca - obětí fašismu, s. 3 - k atentátu na rumunského ministerského předsedu. 
  
 
ROČ. XLII., R. 1934:  
 
č. 10, 7. ledna - ráno: Obnovení politických prací, s. 1. 
č. 13, 9. ledna - ráno: První trik, s. 1 – úvodník, proti kritice Malé dohody.  
č. 15, 10. ledna: Význam Malé dohody v Evropě, s. 1 – z projevu E. Beneše při 
hospodářské konferenci Malé dohody.  
č. 23, 14. ledna - ráno: Hospodářské věci v popředí, s. 1 - před jednáním parlamentu. 
č. 26, 16. ledna - ráno: Stanovisko stran k Englišovu návrhu, s. 2. 
č. 30, 18. ledna - ráno: Připravuje se celková reforma horního zákona, s. 2. 
Sněmovna o osecké katastrofě, s. 2. 
č. 32, 19. ledna - ráno: V boji o hospodářský plán, s. 1.  
č. 34, 20. ledna - ráno: Sociální demokraté a lidovci o hospodářském plánu, s. 2. 
č. 36, 21. ledna - ráno: Zápas o hospodářský plán, s. 3. 
č. 39, 23. ledna - ráno: Kritiky sociálních demokratů k hospodářskému plánu, s. 2.  
č. 41, 24. ledna - ráno: Hospodářský plán v úsporném výboru, s. 1. 
č. 43, 25. ledna - ráno: Balkánský pakt, s. 1 - úvodník.  
č. 45, 26. ledna - ráno: Provolání říšskoněmecké sociální demokracie, s. 3. 
č. 49, 28. ledna - ráno: Dohoda Polska s Německem, s. 2-3. 
č. 50, 29. ledna - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k polsko-německé smlouvě.  

  



č. 58, 2. února - ráno: Vyhlídky na uspokojivý výsledek, s. 1 – k vlivu stabilizace dolaru 
na vládní jednání o hospodářských otázkách. 
č. 60, 3. února - ráno: Francouzský výklad našeho stanoviska k anšlusu, s. 2. 
č. 62, 4. února - ráno: Dohoda byla by možná, s. 2 – ke koaličnímu jednání o 
hospodářských a finančních otázkách. 
č. 67, 7. února - ráno: Porady stran o hospodářském plánu, s. 2.  
č. 69, 8. února - ráno: William Martin zemřel, s. 2 – k úmrtí novináře a profesora obecných 
dějin na vysoké škole technické. 
č. 75, 11. února - ráno: Rozhodnuto!, s. 1 - k řeči předsedy vlády J. Malypetra v rozhlasu o 
hospodářském a finančním plánu.  
Předseda vlády pro rozumnou úpravu měny, s. 2. 
Proč byl Doumergue uvítán?, s. 3 - z rozhovoru s francouzským politikem.  
č. 78, 13. února - ráno: Před demisí vlády, s. 2. 
č. 80, 14. února - ráno: Dnes konečné rozhodnutí, s. 3 – ke snaze o udržení vládní 
koalice.  
č. 82, 15. února - ráno: Nová vláda Malypetrova, s. 1. 
Nový ministr vnitra, s. 2. 
č. 84, 16. února - ráno: Slovo mají velmoci, s. 1 – úvodník, k dělnickým bouřím ve Vídni. 
Projev předsedy vlády, s. 2 – k důvodnění měnových opatření při projevu před poslaneckou 
sněmovnou a senátem. 
Poslanecká sněmovna. Krátká schůze, s. 2. 
č. 86, 17. února - ráno: Sněmovna schválila měnovou politiku, s. 2. 
č. 89, 19. února - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, o měnové reformě, rekonstrukci vlády a 
vídeňským událostem. 
č. 93, 21. února - ráno: Sněmovna schválila změny v branném zákoně, s. 2. 
č. 95, 22. února - ráno: Poslanecká sněmovna. Bytová osnova schválena, s. 2. 
č. 101, 25. února - ráno: Semknout demokratickou frontu!, s. 2. 
č. 102, 26. února - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, ke sporům agrárníků se socialistickými 
stranami. 
Německo a Československo, s. 1 – k dezinformaci o německé nabídce jednání o paktu. 
č. 108, 1. března - ráno: Boj o Rakouska, s. 1 - úvodník.  
č. 119, 7. března - ráno: Náš kompas, s. 1 - úvodník. k 84. narozeninám T.G.Masaryka. 
Poslanecká sněmovna. Zákon o reeskontním ústavě podán, s. 2.  
č. 123, 9. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Reeskontní a lombardní ústav 
schválen, s. 2. 
č. 127, 11. března - ráno: Zápasy a jednání mezi stranami, s. 2. 
č. 136, 16. března - ráno: O katolický blok, s. 2 – ke snahám o spolupráci lidovců a ľudáků. 
č. 140, 18. března - ráno: Římské úmluvy, s. 1 - úvodník.  
č. 147, 22. března - ráno: Buď řešení evropské nebo konflikt, s. 1 – úvodník, k výkladu 
ministra E. Beneše v parlamentu o věci rakouské a podunajské.  
O Rakousku přejeme si dohody evropské, s. 1 - k výkladu ministra E. Beneše v 
parlamentu o věci rakouské a podunajské.  
Jediné řešení: Evropou zaručená nezávislost Rakouska, s. 2 - k výkladu ministra E. 
Beneše v parlamentu o věci rakouské a podunajské. 
č. 154, 25. března - ráno: Návrh na novou politickou soustavu. „Demokracie řádu a 
činu“, s. 2. 
Jak se vede Polákům na Těšínsku, s. 3. 
č. 166, 1. dubna - ráno: Mušanov pro dohodu s Jugoslávií, s. 5 – Ripkův sofijský 
rozhovor s bulharským ministerským předsedou.  

  



č. 190, 15. dubna - ráno: Obsáhlý pracovní program vlády, s. 2. 
č. 197, 19. dubna - ráno: Náš pozdrav Barthouovi, s. 1 – úvodník, k návštěvě 
francouzského ministra zahraničí v Praze.  
č. 203, 22. dubna - ráno: Další úkoly vládní práce, s. 3. 
č. 209, 25. dubna - odpoledne: Německo horečně zbrojí. Ohromně zvýšený rozpočet - 
Zbrojní továrny plně zaměstnány, s. 1. 
č. 211, 26. dubna - odpoledne: Barthouův Politik, s. 1 - k Barthouově knize. 
č. 212, 27. dubna - ráno: Manifestace politické jednoty Československa s Francií, s. 1-2 
– z jednání Beneše a Barthoua v Praze. 
Porady ministrů Barthoua a Beneše. Úplná shoda v podrobnostech o střední Evropě, 
odzbrojení a balkánském paktu, s. 2.  
Zlepšené ovzduší mezi Francií a Polskem, s. 2 - k polské cestě francouzského ministra 
Barthoua. 
Slavnost ve Francouzském institutu, s. 2. 
Přátelství turecko-jihoslovanské a balkánský pakt, s. 3 - k návštěvě jugoslávského 
ministra zahraničí Jevtiće v Ankaře.  
č. 214, 28. dubna - ráno: Barthouova víra v demokracii, schopnost reforem, s. 2 – k 
rozhovoru s ministrem Barthouem. 
Podrobná úmluva o dalších směrnicích politiky Francie a Československa, s. 3 – k 
pražským poradám Barthoua, Beneše a T. G. Masaryka. 
č. 216, 29. dubna - ráno: Co je v programu vládních věcí, s. 1. 
č. 219, 1. května - ráno: Sovětské Rusko a Malá dohoda, s. 2 – k zřízení diplomatických 
styků.  
č. 227, 6. května - ráno: Pomalé tempo vládních porad, s. 1. 
č. 237, 12. května - ráno: Německo už dnes dostatečně vyzbrojeno. Může vypravit 25-
30 divisí do pole, s. 3. 
č. 239, 13. května - ráno: Vládní práce a plány, s. 2. 
Před presidentskou volbou, s. 2. 
č. 242, 15. května - ráno: Maďarské úklady proti Jugoslávii, s. 2 - k maďarské stížnosti u 
Společnosti národů na jugoslávskou pohraniční stráž. 
č. 246, 17. května - ráno: K rozhraničení diecésí, s. 2. 
č. 252, 20. května - ráno: Týden presidentské volby, s. 2. 
č. 255, 23. května - ráno: Bulharská diktatura, s. 1 – úvodník, o bulharském vládním 
převratu.  
č. 259, 25. května - ráno: Politický význam presidentské volby, s. 4. 
Vojáci a doba, s. 6 - ke knize Emanuela Moravce - Vojáci a doba.  
č. 263, 27. května - ráno: Kontinuita v budoucnosti, s. 1 – úvodník, k volbě prezidenta 
republiky.  
č. 266, 29. května - ráno: Kramář sekunduje Stříbrnému, s. 2 – o protibenešovské politice. 
č. 270, 31. května - ráno: Svoboda a autorita, s. 2 – k článku H. Beuve-Meryho v L´Europe 
Nouvelle. 
č. 271, 1. června: Starosti s Henleinem, s. 1 - úvodník.  
č. 275, 3. června - ráno: Před dohodou s Ruskem, s. 2. 
č. 280, 6. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Pensijní pojištění soukromých 
zaměstnanců - Spor o německé zemské úřadovny, s. 2. 
č. 286, 9. června - ráno: Němečtí agrárníci a Henlein, s. 2. 
č. 288, 10. června - ráno: Vážný životní problém rozřešen, s. 1 – úvodník, k výměně nót 
mezi československým a sovětským ministrem zahraničí.  
Normalisace styků s Ruskem, s. 1. 

  



Do týdne obtížných porad, s. 2 – k politickým jednáním ve vládě a koalici. 
č. 291, 12. června - ráno: Jevtić v Paříži, s. 2. 
č. 301, 17. června - ráno: Bukurešť před konferencí Malé dohody, s. 1. 
Tisková Malá dohoda, s. 3 – k delegaci československých, jugoslávských a rumunských 
novinářů k rumunskému králi Carolovi. 
Názory mladých. Baťovi mladí muži o politice, s. 5. 
č. 302, 18. června - ráno: Nový rázný projev Titulescův proti revisi, s. 1. 
č. 304, 19. června - ráno: Malá dohoda se chystá jednati o východním Locarnu, s. 1.  
č. 306, 20. června - ráno: Malá dohoda zkoumá svůj poměr k Polsku, s. 1. 
č. 308, 21. června - ráno: Výsledky bukurešťské konference Malé dohody, s. 3. 
č. 312, 23. června - ráno: Bukurešťské poselství míru, s. 1  - úvodník.  
č. 314, 24. června - ráno: U ministerského předsedy Tataresca, s. 3 – Ripkův 
bukurešťský rozhovor s Tatarescem. 
č. 316, 25. června - odpoledne: Manifestace rumunského lidu pro Malou dohodu, s. 2. 
č. 317, 26. června - ráno: Kramářova vidina slovanské říše, s. 2. 
Nová polská demonstrace proti nám. Činnost varšavské polsko-čs. tiskové dohody 
zastavena, s. 3. 
č. 321, 28. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Sněmovna se podřizuje vládě - 
Bezpodstatná změna v tiskové novele, s. 2. 
č. 323, 29. června - ráno: Poslanecká sněmovna. Tisková osnova schválena, s. 2. 
č. 326, 1. července - ráno: Obilní monopol bude vyhlášen v nastávajícím týdnu, s. 2. 
č. 329, 3. července - ráno: Jasná řeč, s. 1 – úvodník, o názorech E. Beneše na situaci na 
Dálném východě.  
Spolupráce stran a národností podmínkou úspěšné zahraniční politiky, s. 1 - z 
parlamentní řeči ministra E. Beneše.  
Československo ve frontě evropského míru, s. 2-3 – z výkladu ministra E. Beneše v 
parlamentu.  
Okázalý souhlas sněmovny s Benešovým výkladem, s. 3. 
č. 331, 4. července - Půjde sněmovna již na prázdniny?, s. 2. 
č. 333, 5. července - ráno: Sněmovna schválila téměř jednomyslně Benešův výklad, s. 
2. 
č. 334, 6. července - ráno: Mnoho osnov, málo uspokojení, s. 1  - úvodník, k projevu 
předsedy Staňka na zasedání poslanecké sněmovny.  
Hitler jednal se Strasserem o vstup do vlády, s. 3 - k článku Otto Strassera v Die 
Deutsche Revolution. 
č. 335, 7. července - ráno: Kramář byl pro odstoupení východního Slezska, s. 2 - k 
článku J. Papouška v Národním osvobození. 
č. 337, 8. července - ráno: Do posledního týdne vládních prací, s. 3. 
Vítězící demokracie, s. 5 - k dělnické olympiádě.  
č. 340, 10. července - ráno: Mezinárodní význam olympiády, s. 2. 
č. 346, 13. července - ráno: Polské obavy z pádu Hitlerova, s- 3. 
Strasserova odhalení, s. 3.  
č. 348, 14. července - ráno: Benešova silná víra v udržení míru, s. 2-3 - k Benešovu 
projevu na večeři uspořádané novináři na jeho počest ve Společenském klubu. 
č. 350, 15. července - ráno: Hitler - likvidátor, s. 1 – úvodník, k Hitlerově řeči o událostech 
z 30. června t. r. 
č. 355, 18. července - ráno: Pakt nebo blok?, s. 1 – úvodník, k otázce východního paktu. 
č. 357, 19. července - ráno: Naděje v přátelství československo-ruské, s. 2 – k slyšení 
nového sovětského vyslance u prezidenta T. G. Masaryka.  

  



č. 359, 20. července - ráno: Jak byl zabit Georg Strasser, s. 3 - k článku Otto Strassera v 
Die Deutsche Revolution. 
č. 361, 21. července - ráno: Byl zabit, protože dovedl psát. Jak skončil básník Mühsam, 
s. 3. 
č. 366, 24. července - ráno: Jak hospodaří diktatury, s. 1 – úvodník, k hospodářským 
poměrům v Itálii a Německu.  
č. 368, 25. července - ráno: O spolupráci SSSR s Československem, s. 5 – z Ripkova 
rozhovoru s vyslancem Aleksandrovským.  
č. 370, 26. července - ráno: Dvacet let bez pokoje, s. 1 – úvodník, k dvacátému výročí 
počátku první světové války.  
Nebylo žádných polských nabídek, s. 2 - k článku redaktora Borského v Národní politice. 
Válečné nebezpečí z Rakouska, s. 2. 
Tragický konec Dollfussův, s. 3. 
č. 372, 27. července - ráno: Tragická lekce, s. 1 – úvodník, k atentátu na Dollfusse. 
č. 374, 28. července - ráno: Rintelen zemřel, s. 4. 
č. 376, 29. července - ráno: Jedno je jisté, s. 1 – úvodník, o boji mezi demokracií a 
fašismem. 
Ne vojenské, nýbrž diplomatické zakročení, s. 2 – k vnitropolitické situaci v Rakousku. 
č. 379, 31. července - ráno: Ani anšlus, ani restaurace, s. 3 - o stanovisku Malé dohody k 
Rakousku.  
č. 383, 2. srpna - ráno: Nesmyslné zprávy o návratu Habsburků, s. 2.  
č. 385, 3. srpna - ráno: Nebezpečí vzrostlo, s. 2 – k Hitlerovu prohlášení se za nejvyšší 
hlavu německé říše (po smrti Hindenburga).  
č. 387, 4. srpna - ráno: Baltské státy pro východní pakt, s. 1 - k projevům ministrů 
zahraničí Estonska a Litvy v Moskvě. 
č. 402, 12. srpna - ráno: Boj francouzských učitelů proti fašismu a válce, s. 2 – z 
rozhovoru s předsedou francouzského učitelského svazu G. Lapierrem na sjezdu 
Mezinárodní federace učitelských svazů v Praze. 
Podivné vystoupení pražského německého vyslance, s. 3.  
č. 407, 15. srpna - ráno: Jihoslované proti italským pomluvám, s. 1. 
č. 410, 17. srpna - ráno: Chvála československé mírové politiky, s. 1 – z rozhovoru s 
velitelem výpravy sovětských letců Unšlichtem v Praze. 
Proč Polsko útočí na Československo?, s. 2.  
č. 414, 19. srpna - ráno: Fey nadějí hitlerovců, s. 1 - o německých plánech s Rakouskem.  
č. 415, 20. srpna - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k potupení československé státní vlajky 
při německé slavnosti v Mnichově u Mariánských Lázní.  
č. 419, 22. srpna - ráno: Anšlus nám není lhostejný, s. 1 – o článku M. Pernota v l´Europe 
Nouvelle. 
č. 453, 9. září - ráno: Německá dívka z r. 1934, s. 3 – H. Ripka z berlínského 
mezinárodního kongresu pro hospodyňské vyučování (příloha Jindy a nyní). 
č. 479, 23. září - ráno: Malá dohoda a Rakousko, s. 1 - úvodník.  
Hospodářská porada Malé dohody v Bělehradě, s. 2.  
Sovětské Rusko a Černé moře, s. 2-3. 
č. 491, 30. září - ráno: Jednání o Rakousku bude pokračovat, s. 1 – k ženevským 
jednáním o rakouské otázce.  
č. 511, 11. října - ráno: Král Petr II. novým vládcem Jugoslávie, s. 1 - úvodník.  
Ztratili jsme přítele, s. 1-2 - k atentátu na jugoslávského krále Alexandra. 
č. 517, 14. října - ráno: Odpovědnost Maďarska z marseilleských zločinů, s. 2.  
č. 520, 16. října - ráno: Součinnost Makedonců s Perčecovými teroristy, s. 3.  

  



č. 524, 18. října - ráno: Alexander v Oplenci, s. 1-2 – fejeton, z pohřbu krále Alexandra. 
č. 526, 19. října - ráno: Jak se rozhodnou státníci?, s. 1 – úvodník, k poradě Stálé rady 
Malé dohody po pohřbu krále Alexandra.  
č. 530, 21. října - ráno: Malá dohoda žádá zjištění odpovědnosti, s. 1 - k oficiálnímu 
prohlášení Stálé rady Malé dohody.  
č. 531, 22. října - ráno: Velká Henleinova manifestace, s. 2 – reportáž H. Ripky z 
Henleinova projevu v České Lípě.  
č. 535, 24. října - ráno: Pro Henleina a proti němu, s. 2-3 - československý tisk o nedělním 
Henleinově projevu v České Lípě.  
Nová jihoslovanská vláda, s. 3.  
č. 539, 26.  října - ráno: Smuteční hold parlamentu velkým mrtvým přátelům, s. 2 – k 
zahájení podzimního zasedání parlamentu. 
č. 543, 28. října - ráno: Polské provokace nás nevyprovokují, s. 3 - před polskou 
manifestací u pomníku padlých v polské části Těšína. 
č. 556, 5. listopadu - ráno: Velkolepé manifestace německé sociální demokracie, s. 2.  
č. 558, 6. listopadu - ráno: Demokratická solidarita s německou sociální demokracií, s. 
2. 
č. 560, 7. listopadu - ráno: Jsme sami strůjci svého osudu, s. 1 – úvodník, k podzimnímu 
zasedání parlamentu.  
S Francií, Malou dohodou a Ruskem, s. 2 - z výkladu ministra E. Beneše v poslanecké 
sněmovně a senátu.  
Poslanecká sněmovna. Velká politická rozprava ve sněmovně, s. 3. 
č. 562, 8. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Souhlas se zahraniční politikou - 
Luďáci proti polskému koketování s Maďary, s. 2. 
č. 564, 9. listopadu - ráno: Poslanecká sněmovna. Sněmovna schválila v dlouhé schůzi 
vládní prohlášení, s. 2.  
č. 568, 11. listopadu - ráno: Nová francouzská vláda, s. 4.  
Oč pilsudčíci prosí Boha. Z katovického rozhlasu, s. 4 – k polské protičeskoslovenské 
agitaci usilující o připojení Těšínska k Polsku. 
č. 581, 18. listopadu - ráno: Co chystá vláda, s. 3. 
č. 584, 20. listopadu - ráno: Solidárně s Jugoslávií. Nutno skoncovat s maďarským 
revisionismem, s. 4. 
č. 594, 25. listopadu - ráno: Žádáme mezinárodní spravedlnost!, s. 3 – o důkazech 
jugoslávské vlády o spoluvině maďarských činitelů na marseilleském atentátu na krále 
Alexandra.  
č. 595, 26. listopadu - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, ke sporu o insignie Univerzity 
Karlovy. 
č. 622, 11. prosince - ráno: Charles Roux členem Akademie věd duchovních a 
politických, s. 5.  
č. 624, 12. prosince - ráno: Pravda vítězí, s. 1 – úvodník, k atentátu na krále Alexandra.  
č. 628, 14. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Zákon o zastavování činnosti 
politických stran prodloužen o rok, s. 2. 
č. 630, 15. prosince - ráno: Ministr Beneš o dějinném poslání Masarykovy republiky, s. 
3 - z projevu ministra E. Beneše na schůzi československých národních socialistů v pražské 
Lucerně. 
č. 632, 16. prosince - ráno: Osudové rozhodnutí, s. 4 - k výročí Masarykova odjezdu z 
Rakouska-Uherska dne 17. prosince 1914. 
č. 637, 19. prosince - ráno: Dnes se končí zasedání sněmovny, s. 2. 

  



Podpora revisionismu za naše peníze?, s. 3 - k promaďarskému výkladu marseilleského 
atentátu na stranách maďarského bratislavského listu Magyar Ujság.  
č. 639, 20. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Senát odmítl snížení srážek pro 
členy parlamentu, s. 2.  
č. 645, 23. prosince - ráno: S důvěrou dále!, s. 1 – úvodník, o demokratickém a 
diktátorském režimu. 
č. 648, 25. prosince - ráno: Pohled v Evropu, s. 3-4. 
 
 
ROČ. XLIII., R. 1935:  
 
č. 5, 4. ledna - ráno: Litvinov o čs.-ruském přátelství, s. 1 – o zájezdu československých 
novinářů do SSSR. 
č. 7, 5. ledna - ráno: Mezi novými přáteli. Výprava čs. novinářů v Rusku, s. 2. 
č. 14, 9. ledna - ráno: Čs. novináři u francouzského velvyslance v Moskvě, s. 2. 
č. 31, 18. ledna - ráno: Ze sovětského Svazu domů, s. 1 – úvodník, o zájezdu 
československých novinářů do SSSR. 
č. 46, 26. ledna - ráno: Femoví vrazi za hranicemi, s. 2.  
č. 51, 29. ledna - ráno: Ani ráj, ani peklo - nový člověk, s. 1 – úvodník, o zájezdu 
československých novinářů do SSSR. 
č. 64, 5. února - ráno: Programový projev Jevtićův, s. 1. 
č. 70, 8. února - ráno: Jugoslávie do nového údobí, s. 1 - úvodník.  
č. 72, 9. února - ráno: Polští žáci Mommsena. Polákům jsou Češi méněcenným 
národem, s. 2. 
č. 83, 16. února - ráno: Francie si přeje dohody Německa s Evropou. Přednáška 
poslance Vienota, s. 2 – k přednášce v Klubu Přítomnost. 
č. 85, 16. února - ráno: Přátelství s Litvou, s. 2 - k 17. výročí litevské samostatnosti.  
č. 87, 17. února - ráno: Parlament svolán na 5. březen, s. 1. 
Německé oddělovat, s. 3 - o německé nótě k londýnským úmluvám. 
č. 100, 24. února - ráno: Vláda před nesnadným dohodováním, s. 2. 
č. 105, 27. února - ráno: Demokratisace sovětského Svazu?, s. 5. 
č. 113, 3. března - ráno: Na programu politické osnovy, s. 1. 
č. 118, 6. března - ráno: Sněmovní práce zahájeny, s. 2. 
č. 120, 7. března - ráno: Vzpomínka jednoho z nejvěrnějších. U Jindřicha Vančury, s. 3-
4 – fejeton, k narozeninám T. G. Masaryka.  
č. 126, 10. března - ráno: Rozsáhlý pracovní program vlády, s. 1. 
č. 127, 11. března - ráno: Obecní volby na Podkarpatsku, s. 2 – Reportáž H. Ripky z 
Chustu a Berehova. 
č. 139, 17. března - ráno: Před volbami, s. 2. 
Nová sovětská buržoasie? Nerozhoduje majetek, nýbrž společenské postavení, s. 3 - k 
reportáži francouzského publicisty H. de Kerillise.  
č. 142, 19. března - ráno: Polská podpora Jehličkovy iredenty, s. 3. 
č. 144, 20. března - ráno: Strana nebo stát?, s. 1 – úvodník, o politice K. Henleina. 
č. 152, 24. března - ráno: Uklidnění v koalici, s. 1. 
Nové třídění beztřídní společnosti. Svár zájmů a koncepcí v SSSR, s. 5. 
č. 157, 27. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Tyršův ústav schválen sněmovnou, s. 
2. 
č. 161, 29. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Sněmovna jedná o pomoci 
samosprávě, s. 2. 

  



č. 163, 30. března - ráno: Poslanecká sněmovna. Návrh na kvorum podán - Pomoc 
samosprávě schválena, s. 2. 
č. 165, 31. března - ráno: Parlamentní práce se končí, s. 1. 
Můžeme se spoléhat na SSSR?, s. 6. 
č. 170, 3. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Několik osnov schváleno, s. 2.  
č. 174, 5. dubna- ráno: Návštěva posla míru, s. 1 – úvodník, z projevu ministra E. Beneše 
u příležitosti cesty A. Edena do Berlína, Moskvy, Varšavy a Prahy.  
Edenovy informace ukončeny, s. 1 - z úřední zprávy o poradě A. Edena s ministrem 
zahraničních věcí E. Benešem.  
Poslanecká sněmovna. Sněmovna schválila obranu proti leteckým útokům, s. 2.  
č. 178, 7. dubna - ráno: Co je v sázce, s. 1 – úvodník, k otázce připuštění Heimatfronty.  
č. 181, 9. dubna - ráno: Síla mrtvého krále, s. 2 - po šesti měsících od marseilleského 
atentátu. 
č. 183, 10. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Rozprava o plánovitém hospodářství, 
s. 2. 
č. 189, 13. dubna - ráno: Poslanecká sněmovna. Poslední schůze, s. 2. 
č. 191, 14. dubna - ráno: Před vyhlášením voleb, s. 2. 
č. 194, 16. dubna - ráno: Dalton chválí naší demokracii a menšinovou politiku, s. 3 - 
rozhovor s bývalým státním sekretářem britského zahraničního ministerstva. 
č. 204, 21. dubna - ráno: Beneš o krisi evropské kultury, s. 2 - z projevu ministra E. 
Beneše v poslanecké sněmovně.  
č. 207, 24. dubna - ráno: Nástup do volební kampaně, s. 2.  
č. 213, 27. dubna - ráno: Kandidáti čs. národních socialistů, s. 2. 
č. 220, 1. května - ráno: Pro a proti, s. 3 - k článku o E. Benešovi ve Völkischer 
Beobachteru od Karla Viererbla. 
č. 226, 5. května - ráno: Rozloučení s Leonem Noelem, s. 2-3.  
č. 231, 8. května - ráno: Jevtićovo vítězství, s. 1 – úvodník, k volebním výsledkům v 
Jugoslávii.  
č. 235, 10. května - ráno: Také náš svátek. Šestnácté výročí velikého Rumunska, s. 3. 
č. 240, 13. května - ráno: Po smrti Pilsudského, s. 1 - úvodník.  
č. 242, 14. května - ráno: Kdo je nadějí hitlerovců? Kramářova mladá generace bojující 
proti Benešovi, s. 5 - o stati H. Ullmanna v souborné publikaci Köpfe der Weltpolitik o 
československém zahraničním ministru E. Benešovi. 
č. 246, 16. května - ráno: Nač se nesmí zapomenout, 3 - o politice Národního sjednocení. 
č. 248, 17. května - ráno: Obranná smlouva s Ruskem podepsána. Znění smlouvy o 
vzájemné pomoci mezi Československem a Svazem sovětů, s. 1. 
Naše mezinárodní bezpečnost dovršena, s. 2 – o významu smlouvy se SSSR. 
č. 251, 18. května - ráno: Národní sjednocení se obrací na nevědomce, s. 2 - k 
prohlášení dr. Hodáče. 
č. 252, 19. května - ráno: Přátelství s baltskými národy. K zájezdu baltských novinářů, 
s. 3. 
č. 255, 21. května - ráno: Výsledek voleb do sněmovny, s. 1. 
č. 257, 22. května - ráno: Demokratičtí Němci nebudou obětováni, s. 3 - k Henleinovým 
telegramům prezidentu republiky a ministerskému předsedovi. 
č. 261, 24. května - ráno: Podivné mínění německého křesťanského sociála, s. 2 - 
křesťanskosociální Deutsche Presse o Henleinově vítězství.  
č. 268, 28. května - ráno: Usilování Německa o Jugoslávii, s. 5 - o německé propagandě 
v Jugoslávii.   

  



č. 280, 4. června - ráno: Přísaha „Führerovi“. Provokativní manifestace henleinovců, s. 
2 – k chebské manifestaci henleinovců. 
č. 290, 9. června - ráno: Manifestace čs.-sovětského přátelství, s. 2 - k Benešově cestě 
do Moskvy.  
Bezohledný postup proti čs. příslušníkům v Polsku, s. 3. 
č. 301, 16. června - ráno: Výsledek Benešovy ruské cesty, s. 2. 
č. 302, 17. června - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k ustavující schůzi Národního 
shromáždění. 
č. 306, 19. června - ráno: Střízlivé prohlášení, s. 1 – úvodník, k vládnímu prohlášení.  
Hospodářské směrnice vlády, s. 1. 
Demokratické základy čs. republiky neochvějné, s. 2 - k vládnímu prohlášení.  
Nová sněmovna se ustavila, s. 3. 
č. 308, 20. června - ráno: Rozprava o vládním prohlášení, s. 2. 
č. 311, 22. června - ráno: Dramatický obrat v Jugoslávii, s. 1 - k demisi Jevtićovy vlády.  
č. 313, 23. června - ráno: Jugoslávský regent se informuje, s. 1 - o vnitropolitických 
jugoslávských jednáních prince regenta Pavla s jednotlivými politiky o pověření sestavit 
vládu. 
č. 314, 24. června - ráno: Stojadinović pověřen sestavením vlády, s. 1 – 22.-25. června 
informuje H. Ripka z Bělehradu. 
č. 316, 25. června - ráno: Stojadinovićova vláda ustavena, s. 1. 
č. 320, 27. června - ráno: Vládní prohlášení schváleno, s. 2-3 – k projevu J. Stránského o 
sudetoněmecké straně. 
č. 337, 9. července - ráno: Nový režim v Jugoslávii, s. 3. 
Zbytečná hra v Rakousku, s. 3 - o návrhu zákona o vrácení majetku Habsburkům a o 
umožnění jejich pobytu v zemi, který podala rakouská vláda. 
č. 343, 12. července - ráno: Zas konec Malé dohody!, s. 2. 
č. 347, 14. července - ráno: Podporovat Habsburky znamená podporovat anšlus, s. 1 – 
úvodník, k článku v listu Journal o habsburské otázce.  
Dreyfus, s. 4 - k Dreyfusově úmrtí. 
č. 353, 18. července - ráno: Restaurace Habsburků by připravila Velké Německo. Z 
rozhovoru s jugoslávským politikem, s. 2. 
č. 360, 21. července - ráno: Plány hitlerovců, s. 2 - k článku polského Kurjeru 
Warszawského. 
č. 365, 24. července - ráno: Součinnost s Itálií, s. 1 – úvodník, k Mussoliniho projevu k 
československým novinářům.  
č. 367, 25. července - ráno: Věnceslav Švihovský šedesátníkem, s. 2 - k jubileu 
československého novináře a předsedy československého výboru Malé tiskové dohody. 
č. 369, 26. července - ráno: Nepochopitelné polské provokace, s. 2 - k těšínské otázce. 
č. 373, 28. července - ráno: Hlinkova hrozba, s. 1 - úvodník.  
č. 376, 30. července - ráno: Polsko v revisionistickém táboru, s. 2. 
č. 459, 13. září - ráno: Vytrvá-li Anglie . . . , s. 1 - k Hoarově řeči ve Společnosti národů. 
č. 461, 14. září - ráno: Francouzsko-britská dohoda, s. 2. 
č. 463, 15. září - ráno: Malá dohoda věrna paktu, s. 4 – o vztahu Malé dohody k 
Společnosti národů. 
č. 466, 17. září - ráno: Hitlerova řeč proti Litvě a Rusku, s. 3. 
č. 470, 19. září - ráno: Vojislav Marinković zemřel, s. 3. 
č. 477, 23. září - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k projevu Msgre Staška o jednotě katolíků. 
č. 487, 28. září - ráno: Se západem, s. 1 – úvodník, k mezinárodní orientaci ČSR.  

  



č. 498, 5. října - ráno: Vítáme sovětské přátele. K příjezdu sovětských novinářů a 
spisovatelů, s. 4. 
č. 501, 7. října - ráno: Manifestační projevy sovětských přátel, s. 2 - k zájezdu 
sovětských novinářů a spisovatelů do Československa. 
č. 503, 8. října - ráno: Ministr Beneš o přátelské spolupráci se SSSR, s. 2 - k rozmluvě 
ministra E. Beneše se sovětskými novináři a spisovateli.  
č. 505, 9. října - ráno: Rok po marseilleském atentátu, s. 1 - úvodník.  
ČSR může spolehnout na 170 milionů SSSR, s. 2 – k projevům na večeři pořádané 
přednostou zpravodajského odboru zahraničního ministerstva J. Hájkem.  
č. 513, 13. října - ráno: Zúčastní se Československo sankcí?, s. 2. 
č. 516, 15. října - ráno: Vláda Koscialkovského. Nová hospodářská politika v Polsku, s. 
2. 
č. 526, 20. října - ráno: Napjatá situace v Jugoslávii. Sdružená oposice na pomoc 
Stojadinovićovi, s. 3. 
Po návštěvě sovětských přátel, s. 5 - k zájezdu sovětských novinářů a spisovatelů do 
Československa. 
č. 549, 3. listopadu - ráno: Do nového údobí, s. 1 – úvodník, před jmenováním nového 
ministerského předsedy.  
Před rozhodnutím, s. 2 - k vládním poradám o státním rozpočtu. 
č. 554, 6. listopadu - ráno: Jasné slovo, s. 1 – úvodník, k parlamentnímu projevu 
zahraničního ministra E. Beneše o mezinárodní situaci.  
Pevná a vášnivá víra v evropské poslání Československa, s. 1 – z parlamentního projevu 
zahraničního ministra E. Beneše o mezinárodní situaci. 
Historické rozhodování o míru Evropy, s. 2-3 - výklad ministra E. Beneše v poslanecké 
sněmovně o mezinárodní situaci.  
Nový ministerský předseda, s. 4 – ke zvolení M. Hodži ministerským předsedou. 
č. 556, 7. listopadu - ráno: Manifestační souhlas koalice se zahraniční politikou, s. 2 - z 
projevu poslance A. Hampla. 
Poslanecká sněmovna. Hodža se představuje - Malypetr zvolen předsedou sněmovny - 
Zahraniční rozprava, s. 2. 
Sovětský 7. listopad, s. 5. 
č. 558, 8. listopadu - ráno: Dnes se končí zahraniční rozprava. Shoda Henleinovců s 
Kramářem, s. 2. 
č. 560, 9. listopadu - ráno: Výklad dra Beneše schválen sněmovnou, s. 2. 
č. 562, 10. listopadu - ráno: Trvalé základy, s. 1 – úvodník, o československé zahraniční 
politice.  
č. 571, 15. listopadu - ráno: Rozpočet ve sněmovně, s. 3. 
č. 602, 2. prosince - ráno: Přesuny ve směru parlamentních voleb, s. 2 - k obecním 
volbám.  
č. 608, 5. prosince - ráno: Dnes rozpočtová rozprava, s. 2 - z poslanecké sněmovny.  
č. 610, 6. prosince - ráno: Dynamický demokratismus, s. 1 – úvodník, k prohlášení 
předsedy vlády M. Hodži v poslanecké sněmovně. 
Hodža henleinovcům: Naše demokracie nerozumí mluvě totalitní, s. 1 - z prohlášení 
předsedy vlády M. Hodži v poslanecké sněmovně.  
č. 612, 7. prosince - ráno: Rozprava sněmovny o rozpočtu, s. 2. 
č. 636, 20. prosince - ráno: Poslanecká sněmovna. Malé daňové osnovy schváleny, s. 
2. 
č. 638, 21. prosince - ráno: Mezinárodní význam Benešovy volby, s. 1 - úvodník.  

  



č. 645, 25. prosince - ráno: Obtíže jugoslávské vlády, s. 3 – o demisi dvou ministrů 
Stojadonovićovy vlády. 
 
 
ROČ. XLIV., R. 1936:   
 
č. 3, 3. ledna - ráno: Sedmdesátiny Františka Udržala, s. 5. 
č. 19, 12. ledna - ráno: Před návštěvou rakouského kancléře v Praze, s. 3. 
č. 22, 14. ledna - ráno: Úspěch hakenkrajclerské propagandy. Jak pracuje u nás a v 
Jugoslávii, s. 2. 
č. 28, 17. ledna - ráno: Diplomatisování nebo dohoda? K Beckovu prohlášení, s. 2. 
č. 30, 18. ledna - ráno: Do nového údobí spolupráce s Rakouskem, s. 1 - k návštěvě 
rakouského kancléře Schuschnigga v Praze. 
Beckovo závěrečné slovo, s. 2 – k Beckovým projevům o polské národnostní menšině v 
Československu a Německu. 
č. 32, 19. ledna - ráno: Italské námluvy v Německu?, s. 2. 
č. 41, 21. ledna - ráno: Dr. Hodža pro rozšíření koalice, s. 2. 
č. 45, 26. ledna - ráno: Vražedná politika, s. 1 – úvodník, o odporu komunistů k výkladu 
ministerského předsedy M. Hodži o rozšíření koalice. 
č. 48, 28. ledna - ráno: Československá odpověď Polsku, s. 3 - k nótě československého 
vyslanectví ve Varšavě o sporných menšinových otázkách na Těšínsku. 
č. 61, 4. února - ráno: Nový zájem o Podunají, s. 3 - po londýnských a pařížských 
rozhovorech.  
č. 72, 10. února - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k nacistické protičeskoslovenské 
propagandě.  
č. 82, 15. února - ráno: Smyšlenky o dunajské konferenci, s. 1. 
č. 93, 21. února - ráno: Sněmovna varuje vládu, s. 2 – k otázce státního rozpočtu.  
č. 97, 23. února - ráno: Politické práce se oživují, s. 1. 
č. 100, 25. února - ráno: Nepostradatelnost Malé dohody, s. 1 - k Hodžově návštěvě v 
Bělehradu.  
č. 111, 2. března - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k návrhu předsedy poslanecké 
sněmovny J. Malypetra o zřízení Sedmičky. 
č. 117, 5. března - ráno: Podivný projev Mussoliniho o Podunají, s. 2. 
č. 119, 6. března - ráno: Sněmovní práce zabrzděny. Oslavy prezidenta Masaryka. 
Agrárníci zastavili osnovu zákona o ochraně nájemníků, s. 2. 
č. 121, 7. března - ráno: Jak to vedeme, s. 1 – úvodník, k narozeninám T. G. Masaryka.  
č. 123, 8. března - ráno: Evropský řád porušen, s. 1 – úvodník, o obsazení 
demilitarizovaného porýnského území Německem. 
č. 128, 11. března - ráno: Pronikání německého vlivu v Jugoslávii, s. 3.  
č. 130, 12. března - ráno: Pakt o neútočení je méně než Locarno, s. 1. 
č. 132, 13. března - ráno: Německá vyhrůžka k londýnským poradám, s. 3. 
č. 136, 15. března - ráno: Svazek pro mír, nikoliv pro výboj, s. 1 - úvodník.  
Německo pozváno k jednání, s. 3 – k výzvě, aby se Německo účastnilo jednání Rady 
Společnosti národů.  
č. 141, 18. března - ráno: Žádáme úctu k mezinárodnímu právu, s. 1 – úvodník, z výkladu 
ministra zahraničích věcí K. Krofty k československému stanovisku k událostem v Porýní. 
Československo dostojí svým povinnostem, s. 2 – z výkladu zahraničního ministra K. 
Krofty v zahraničních výborech obou sněmoven. 
č. 158, 27. března - ráno: Sněmovna se odročila až na 21. dubna, s. 2.  

  



č. 162, 29. března - ráno: Nepříjemný nezdar, s. 1 – úvodník, k neúspěšnému jednání 
vlády s ľudovou stranou o vstupu do vlády.  
č. 169, 2. dubna - ráno: Proti anarchii frontu řádu!, s. 1 – úvodník, k rakouskému 
zavedení všeobecné vojenské povinnosti.  
č. 171, 3. dubna - ráno: Rakouské porušení smluv neuznáme. Rakouský lid zmaten 
brannou povinností, s. 1. 
č. 173, 4. dubna - ráno: Malá dohoda ostře zakročí ve Vídni. Habsburské restaurace 
nestrpíme, s. 1. 
č. 183, 9. dubna - ráno: Francie žádá záruku pro mezinárodní řád, s. 1. 
č. 184, 10. dubna - ráno: Itálie a Rakousko. Malá dohoda v Římě nezakročila, s. 3 – k 
jednání malodohodových vyslanců u italského státního tajemníka Suviche. 
č. 188, 12. dubna - ráno: Kompromis locarnských mocností. Spor o postup v 
habešském sporu působí stálé napětí mezi Anglií a Francií, s. 3. 
č. 189, 13. dubna - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k Henleinově sudetoněmecké straně. 
č. 199, 19. dubna - ráno: Volte dobře!, s. 1 – úvodník, k postoji Francie a Velké Británie k 
italsko-habešskému konfliktu. 
č. 202, 21. dubna - ráno: Koscialkowski ještě tento týden do Pešti, s. 2 – k připravované 
návštěvě polského ministerského předsedy do Maďarska. 
č. 208, 24. dubna - ráno: Osnova o rozpouštění stran schválena, s. 2 - k jednání 
poslanecké sněmovny. 
č. 219, 30. dubna - ráno: Pro svéprávnost Podunají, s. 1 - úvodník. K projevu 
ministerského předsedy M. Hodži.  
Potřeba konsolidované střední Evropy, s. 3 - z projevu ministerského předsedy M. Hodži v 
zahraničním výboru senátu. 
č. 230, 7. května - ráno: Jak německá universita zneužívá autonomie. Případ docenta 
dra Hechta, s. 5. 
č. 232, 8. května - ráno: Malá dohoda manifestuje úplnou jednotu, s. 3 – reportáž H. 
Ripky z bělehradské konference Malé dohody.  
č. 236, 10. května - ráno: Bělehradský případ, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky z 
bělehradské konference Malé dohody.  
č. 249, 17. května - ráno: Naším právem obrana práva, s. 1 – úvodník, k otázce uznání 
italské anexe Habeše.  
č. 268, 28. května - ráno: Sněmovna schválila půjčku k obraně státu, s. 3. 
č. 270, 29. května - ráno: Mír zachrání sjednocená síla, s. 1 – úvodník, k výkladu ministra 
zahraničních věcí K. Krofty o mezinárodní politice v zahraničních výborech parlamentu. 
Jsme klidni, protože jsme připraveni, s. 2-3 - z výkladu ministra zahraničních věcí K. 
Krofty o mezinárodní politice v zahraničních výborech parlamentu.  
č. 283, 6. června - ráno: U Vladka Mačka, s. 5 – z rozhovoru H. Ripky s V. Mačkem v 
Zahřebu. 
č. 293, 12. června - ráno: Pokroky úsilí o dohodu srbsko-charvátskou, s. 5 – z rozhovoru 
H. Ripky se srbskými politiky. 
č. 302, 17. června - ráno: Schuschnigg se sejde s Hitlerem, s. 5. 
č. 304, 18. června - ráno: Správná cesta naší zahraniční politiky, s. 5 - z rozpravy v 
zahraničním výboru poslanecké sněmovny. 
č. 313, 23. června - ráno: Novela o přímých daních ve sněmovně, s. 3. 
č. 315, 24. června - ráno: Zase pověsti o příjezdu Ottově da Rakouska, s. 2. 
č. 317, 25. června - ráno: Sněmovna kritisuje finanční správu, s. 2. 
č. 321, 27. června - ráno: Pět osnov schváleno sněmovnou, s. 2. 

  



č. 323, 28. června - ráno: Pakt neztroskotal, s. 1 – úvodník, o významu Společnosti národů 
po italsko-habešské válce.  
č. 328, 2. července - ráno: Odhodlané poselství Francie, s. 1 - k projevu L. Bluma v 
Ženevě.  
č. 334, 5. července - ráno: Úspěch vládní koalice, s. 1 – úvodník, předprázdninové shrnutí 
vládní činnosti. 
č. 337, 8. července - ráno: Greiserova zásluha. O gdanském sporu bude jednat 
především Polsko, s. 1. 
č. 345, 12. července - ráno: Dohoda rakousko-německá pacifickým manévrem 
Německa, s. 3. 
č. 346, 13. červenec - ráno: Po neděli, s. 1 – úvodník, k dohodě o obilnímu monopolu, 
sudetoněmecké straně, jednání mezi Rakouskem a Německem. 
č. 348, 14. července - ráno: Odpovězme sjednocením mírové fronty. Potřeba společné 
akce francouzsko-anglické, s. 4 - k německo-rakouské dohodě. 
č. 359, 20. července - ráno: Po neděli, s. 1 - k půjčce na obranu státu, k německo-rakouské 
dohodě. 
č. 369, 25. července - ráno: Francie ujišťuje Československo věrností a spojenectvím, 
s. 1 - k výsledku londýnské konference mezi V. Británií a Francií.  
č. 371, 26. července - ráno: V postavení silného, s. 1 – úvodník, k československo-
německým vztahům. 
č. 378, 30. července - ráno: Anglický zájem o Henleina, s. 1 - úvodník.  
č. 384, 2. srpna - ráno: Politiku československou či pangermánskou?, s. 1 – úvodník, k 
Henleinově cestě do Londýna.  
č. 452, 9. září - ráno: Obrat v Polské politice, s. 1 – úvodník, k jednání gen. Rydz-Smiglyho 
s francouzskými státníky a vojáky. 
Bratislavská konference Malé dohody, s. 1. 
č. 458, 12. září - ráno: Malá dohoda je stráž spravedlnosti, s. 1 – reportáž H. Ripky z 
bratislavské konference Malé dohody. 
č. 461, 14. září - ráno: Jednotně vůči všem a ve všech případech, s. 1 – reportáž H. 
Ripky z bratislavské konference Malé dohody. 
č. 463, 15. září - ráno: V evropské frontě, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky z bratislavské 
konference Malé dohody. 
Rozhovor s vůdci Malé dohody, s. 2 – rozhovor H. Ripky s rumunským ministrem 
zahraničních věcí Antonescem a jugoslávským ministerským předsedou Stojadinovićem na 
slavnostní recepci pořádané městem Bratislavou na počest malodohodových ministrů.  
č. 467, 17. září - ráno: Pierre Viénot opět v Praze. Soukromá návštěva vynikajícího 
francouzského politika, s. 3. 
Za Svetozarem Pribičevičem, s. 5 - k Pribićevičovu úmrtí. 
č. 489, 30. září - ráno: Hlasovalo se politicky, s. 1 – úvodník, o devalvační politice 
Blumovy vlády. 
č. 521, 17. října - ráno: Alois Baeran zemřel, s. 5. 
č. 528, 21. října - ráno: Neutralita malého státu, s. 1 - úvodník.  
č. 532, 23. října - ráno: Pro politiku odpovědnosti, s. 1 – úvodník, k prohlášení ministra K. 
Krofty v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a senátu. 
Žádná změna zahraniční politiky!, s. 1 - k prohlášení ministra K. Krofty v zahraničních 
výborech poslanecké sněmovny a senátu.  
Nepřipustíme územní revise, s. 2-3 - z prohlášení ministra K. Krofty v zahraničních 
výborech poslanecké sněmovny a senátu. 

  



č. 536, 25. října - ráno: Koalice jednotna v zahraniční politice, s. 1 - z prohlášení 
ministerského předsedy M. Hodži. 
č. 539, 27. října - ráno: Varšava nechce dohodu, s. 3 - k Beckově protičeskoslovenské 
politice. 
č. 541, 28. října - ráno: Svátek Malé dohody, s. 1-2 - k návštěvě rumunského krále Carola 
v Praze v den státního svátku. 
č. 543, 30. října - ráno: Tři státy a přece jednotný celek, s. 1 - k politickým poradám krále 
Carola a prezidenta E. Beneše.  
č. 547, 1. listopadu - ráno: Malodohodová mocnost, s. 1 - úvodník.  
č. 578, 18. listopadu - ráno: Do rozhodujícího zápasu, s. 1 – úvodník, k německému 
vypovědění smluv o zmezinárodnění Rýna, Labe, Odry a Dunaje.  
č. 580, 19. listopadu - ráno: Fašistické státy podněcují nové zmatky, s. 1 - k německému 
a italskému uznání Francovy vlády ve Španělsku.  
č. 593, 26. listopadu - ráno: Proti imperialismu jednota mírumilovné fronty, s. 1 - k 
německo-japonské dohodě proti komunismu. 
č. 595, 27. listopadu - ráno: Sovětské sebevědomí, s. 1 – úvodník, ke Stalinovu vyhlášení 
nové ústavy.  
č. 599, 29. listopadu - ráno: Mladoaktivisté přibráni k součinnosti, s. 1 - k projevu 
ministerského předsedy M. Hodži v rozpočtovém výboru. 
Nespravedlivý útok, s. 2 - k protičeskoslovenskému článku novináře Garvina v britském 
The Observer.  
č. 612, 6. prosince - ráno: Nové údobí malodohodové součinnosti. Organisovaná 
spolupráce parlamentů, s. 3. 
č. 615, 8. prosince - ráno: Vítězství demokracie, s. 1 – úvodník, k obecním volbám.  
č. 618, 10. prosince - ráno: Češi a Němci v zrcadle politiky a vědy, s. 5 - ke knize 
docenta pražské německé univerzity K. Bittnera Deutsche und Tschechen.  
č. 622, 12. prosince - ráno: Odpovědnost agrárního vedení, s. 1 - agrární strana v 
nedělních obecních volbách.  
č. 624, 13. prosince - ráno: Pevnost a důslednost rumunské politiky, s. 3 - k výkladu 
rumunského ministra zahraničí Antonesca v zahraničních výborech poslanecké sněmovny a 
parlamentu.  
č. 631, 17. prosince - ráno: Důležitý obrat, s. 1 – úvodník, k projevům britského ministra 
zahraničí A. Edena.  
č. 646, 25. prosince - ráno: Demokracie se sjednocují, s. 3.  
 
 
ROČ. XLV., R. 1937:  
 
č. 2, 2. ledna - ráno: Rusko a Malá dohoda v politice světové, s. 7 - upoutávka na knihu 
československého bukurešťského vyslance J. Šeby - Rusko a Malá dohoda v politice 
světové. 
č. 27, 16. ledna - ráno: Prudký boj mezi stalinisty a trockisty, s. 2. 
č. 32, 19. ledna - ráno: Demokracie dohospodařily?, s. 1 – úvodník, k ose Berlín-Řím.  
Cesta k dohodě srbsko-charvátské, s. 3 - k rozhovoru ministerského předsedy 
Stojadinoviće s předsedou chorvatské selské strany Mačkem. 
č. 34, 20. ledna - ráno: Z paktu Čtyř nic nebude, s. 3. 
č. 36, 21. ledna - ráno: Britská rozhodnost roste. Edenova polemika s Itálií a s 
Německem, s. 5. 

  



č. 45, 26. ledna - ráno: Demokracie promluvily, s. 1 – úvodník, k projevům A. Edena, L. 
Bluma a M. Hodži.  
č. 55, 31. ledna - ráno: Možnost dohody s Německem. V Praze první dojem z Hitlerovy 
řeči příznivý, s. 3. 
č. 58, 2. února - ráno: Cesta k úpravě německo-československého poměru, s. 2. 
č. 79, 13. února - ráno: Případ vyslance Šeby, s. 2 - k polským a německým výpadům proti 
Šebově knize Rusko a Malá dohoda. 
č. 84, 16. února - ráno: Do 20. výročí litevské samostatnosti, s. 3. 
č. 88, 18. února - ráno: Šeba nabídl demisi, s. 3. 
č. 92, 20. února - ráno: Předčasný skon Stalinova spolupracovníka, s. 3 - k úmrtí G. K. 
Ordžonikidzeho. 
Podezřelé styky trockistů s nacisty, s. 5. 
č. 112, 3. března - ráno: Beze změny, s. 1 – úvodník, k výkladu ministra K. Krofty o 
koncepci československé zahraniční politiky. 
Nejhorší bod krise za námi, s. 1 - k výkladu ministra K. Krofty o současné mezinárodní 
situaci v zahraničním výboru poslanecké sněmovny. 
č. 129, 12. března - ráno: Krofta odpovídá na henleinovskou agitaci, s. 2 - k projevu 
ministra K. Krofty v zahraničním výboru poslanecké sněmovny.  
č. 151, 24. března - ráno: Rumunský svorník, s. 1 – úvodník, o návštěvě Tataresca v 
Československu. 
č. 166, 2. dubna - ráno: Malá dohoda - pilíř jugoslávské politiky, s. 1 – reportáž H. Ripky 
z bělehradské konference Stálé rady Malé dohody.  
č. 168, 3. dubna - ráno: Malodohodový imperativ, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky z 
bělehradské konference Stálé rady Malé dohody.  
Přesně v duchu malodohodového paktu, s. 3 – reportáž H. Ripky z bělehradské 
konference Stálé rady Malé dohody.  
č. 173, 6. dubna - ráno: Bělehradská manifestace: upřímně bratrsky pro mír a 
mezinárodní součinnost, s. 1 - k projevům prince Pavla a prezidenta E. Beneše v 
Bělehradu. 
Mohutný hold úcty a lásky, s. 2 – reportáž H. Ripky z bělehradské konference Malé 
dohody.  
č. 175, 7. dubna - ráno: Druhý presidentův den v Bělehradě, s. 1 – reportáž H. Ripky z 
bělehradské konference Malé dohody.  
Den vzpomínek, které zavazují, s. 2 – reportáž H. Ripky z bělehradské konference Malé 
dohody.  
č. 177, 8. dubna - ráno: Tři Benešovy dny, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky z bělehradské 
konference Malé dohody.  
Plný úspěch bělehradských porad, s. 1 – reportáž H. Ripky z bělehradské konference 
Malé dohody.  
č. 188, 14. dubna - ráno: Britský souhlas s Malou dohodou, s. 3 - k projevu britského 
ministra zahraničí A. Edena v Liverpoolu. 
č. 190, 15. dubna - ráno: Nesmysly o habsburské restauraci, s. 1 - úvodník.  
č. 199, 20. dubna - ráno: Primitivismus stranické vášně, s. 1 – úvodník, ke Kramářovu 
článku o bělehradské konferenci Malé dohody a Benešově politice. 
č. 207, 24. dubna - ráno: Benátky posilují osu Berlín-Řím, s. 3 – k benátským poradám 
Mussoliniho se Schuschniggem.  
č. 214, 28. dubna - ráno: Střední Evropa a Itálie, s. 3 - k článku senátora národního 
sjednocení J. Matouška.  

  



č. 218, 30. dubna - ráno: Zase kampaň pro změnu zahraniční politiky, s. 2-3 - k článkům 
agrárního Venkova. 
Španělský katolík hájí španělskou demokracii, s. 5 - o přednášce španělského 
velvyslance v Bruselu dona O. y Gallarda v Klubu Přítomnost.  
č. 220, 1. května - ráno: Radikalismus až do výtržností. Nebezpečné manévry 
německých radikálů, s. 2. 
č. 228, 7. května - ráno: Rozdělování Podunají, s. 1 – úvodník, ke spekulacím rakouského 
listu Neues Wiener Tagblatt o rozdělení střední Evropy na zájmové sféry Itálie a Německa. 
č. 235, 11. května - ráno: Jsme isolováni?, s. 1 – úvodník, k italské protimalodohodové 
politice.  
č. 243, 15. května - ráno: Louis Eisenmann zemřel, s. 5. 
č. 246, 17. května - ráno: Vyvrcholení sjezdu národních socialistů, s. 2. 
č. 248, 19. května - ráno: Francie a Anglie s námi. Důležitá prohlášení na sjezdu 
sociálně-demokratickém, s. 2. 
Pevné přátelství s Ruskem. Dvě léta paktu československo-sovětského, s. 2. 
č. 254, 22. května - ráno: Věrnost přátelům - se sousedy dobrá shoda, s. 2 – z výkladu 
ministra K. Krofty v zahraničních výborech parlamentu.  
č. 256, 23. května - ráno: Shody a odlišnosti, s. 1 – úvodník, k projevu ministerského 
předsedy M. Hodži k novinářům o britské demokracii. 
č. 262, 26. května - k poledni: Dr. Karel Kramář zemřel, s. 1. 
č. 263, 27. května - ráno: Po smrti Karla Kramáře, s. 2-3. 
č. 277, 4. června - ráno: Neurathova cesta na Balkán, s. 3. 
č. 284, 8. června - ráno: Politické cesty po Evropě, s. 3 - k balkánské cestě německého 
ministra zahraničí K. von Neuratha.  
č. 303, 18. června - ráno: Hrubý pokus o nátlak. Je Československo překážkou dohody 
německo-francouzské?, s. 2 - k článku ve Frankfurter Zeitung o cestě šéfa německého 
generálního štábu do Paříže. 
Pletichy ruské emigrace v Bělehradě, s. 3. 
č. 307, 20. června - ráno: Německá kampaň pokračuje, s. 2 - k německé rozhlasové a 
tiskové protičeskoslovenské kampani. 
č. 310, 22. června - ráno: První údobí skončeno, s. 1 – úvodník, k demisi Blumovy vlády 
lidové fronty.  
č. 314, 24. června - ráno: Vláda uklidnění: Chautemps - Blum, s. 3. 
č. 320, 27. června - ráno: Jejich boj. Svědectví, kompromitující Henleinovu stranu, s. 2 - 
ke knize J. Fischera, V. Patzaka, V. Pertha: Jejich boj. 
č. 326, 1. července - ráno: „Česká úloha evropského významu“, s. 1 – úvodník, k 
protičeskoslovenskému článku R. Kirchera ve Frankfurter Zeitung.  
č. 334, 7. července - ráno: Hledá se kompromis, s. 1 - o britsko-francouzském a německo-
italském stanovisku ke španělské občanské válce. 
č. 336, 8. července - ráno: Henleinova demagogie, s. 2. 
č. 338, 9. července - ráno: Polsko-rumunský poměr nezměněn, s. 2. 
č. 340, 10. července - ráno: Henleinovci se bojí smíru s Německem, s. 2. 
č. 342, 11. července - ráno: Jaké by byly důsledky, s. 1 – úvodník, k požadavkům K. 
Henleina na vstup do vlády. 
Berlínské námitky proti Praze, s. 3. 
č. 343, 12. července - ráno: Francouzské buď anebo, s. 2 - k španělské občanské válce. 
č. 347, 14. července - ráno: Francie věčná a věrná, s. 2 - u příležitosti francouzského 
národního svátku (dobytí Bastily 14. července 1789).  

  



č. 349, 15. července - ráno: Proč se Anglie zajímá o Československo, s. 2 - k článku A. 
J. Toynbeeho v britském listu Economist o německé menšině v Československu. 
č. 353, 17. července - ráno: Hodžova vláda odstoupila, s. 1. 
č. 355, 18. července - ráno: Příčiny vládní krise, s. 1 - úvodník.  
Hodža pověřen sestavit vládu, s. 1. 
č. 358, 20. července - ráno: První Hodžovy porady bez výsledku, s. 1. 
Povzbuzující slovo americké demokracie, s. 2 - k prohlášení amerického státního 
tajemníka C. Hulla o mezinárodním dění. 
č. 360, 21. července - ráno: Staronová vláda, s. 1 - úvodník.  
Nová Hodžova vláda ve středu, s. 1. 
č. 362, 22. července - ráno: Hodžova vláda jmenována, s. 1. 
Ministr Kalfus, s. 2 - k rezignaci ministra financí. 
č. 373, 28. července - ráno: Nynější politické nesnáze, s. 1 – úvodník, k rozporům uvnitř 
agrární strany. 
č. 381, 1. srpna - ráno: Co nebudeme vykupovat, s. 1 – úvodník, k protičeskoslovenskému 
článku A. J. Toynbeeho v britském listu Economist. 
č. 442, 3. září - ráno: President Osvoboditel těžce onemocněl, s. 1 - úvodník.  
č. 455, 10. září - ráno: Slabé vyhlídky nyonské konference, s. 3. 
č. 495, 2. října - ráno: Ženevská stísněnost, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky ze Ženevy. 
č. 517, 14. října - ráno: Belgie nic nezískává, s. 1 - k ujednání mezi Belgií a Německem o 
nedotknutelnosti belgického území. 
č. 519, 15. října - ráno: Jednotný postup Francie a Anglie, s. 1 – k občanské válce ve 
Španělsku. 
č. 539, 26. října - ráno: V čem máme povolit?, s. 1 – úvodník, k berlínskému nátlaku na 
dohodu československé vlády s SdP.  
č. 541, 27. října - ráno: Proč odstoupil van Zeeland, s. 3 - k demisi belgické vlády. 
č. 543, 28. října - ráno: Sklizeň dobré politiky, s. 2 - k československé zahraniční politice.  
č. 551, 3. listopadu - ráno: Přítel mezi přáteli, s. 1 – úvodník, k soukromé návštěvě 
rumunského krále Carola v Československu. 
č. 559, 7. listopadu - ráno: Ruská revoluce, s. 1 – úvodník, k 20. výročí ruské revoluce.  
Co pro vás znamená pakt sovětsko-československý, s. 2-3. 
Úspěch židlochovických porad, s, 3 - k politickým rozmluvám krále Carola s prezidentem 
E. Benešem a ministerským předsedou M. Hodžou.  
Nejen proti Rusku, nýbrž i proti Anglii, s. 3 - k přistoupení Itálie k německo-japonskému 
paktu proti komunismu. 
č. 568, 12. listopadu - ráno: Výzva k jednotě a odpovědnosti, s. 2-3 - z výkladu ministra 
zahraničí K. Krofty v zahraničních výborech parlamentu.  
č. 579, 18. listopadu - ráno: Rumunští sedláci do ostré oposice, s. 3 - k nové rumunské 
vládě v čele s dosavadním ministerským předsedou Tatarescem. 
č. 585, 21. listopadu - ráno: Vnitřní jednota, s. 1 – úvodník, k jednotě československých a 
německých aktivistických stran proti Henleinově SdP. 
č. 592, 25. listopadu - ráno: Anglie se dohoduje s Francií, s. 1 – k rozhovorům lorda 
Halifaxe v Německu.  
č. 596, 27. listopadu - ráno: Henlein prozrazuje, o čem jednal Halifax, s. 1. 
č. 601, 30. listopadu - ráno: Žádnému diktátu se nepodrobíme, s. 2 – k 
protičeskoslovenskému článku v britském listu The Times. 
č. 603, 1. prosince - ráno: Oddanost Francie znovu vyzkoušena, s. 3 - o provázanosti 
francouzské a britské zahraniční politiky. 

  



č. 614, 7. prosince - ráno: Rozdílnost metod trvá i po sblížení, s. 3 - o francouzsko-
polských vztazích po Delbosobě návštěvě ve Varšavě.  
č. 621, 11. prosince - ráno: Poměr Itálie k západu se přiostřuje, s. 1 - ke spekulacím o 
italském vystoupení ze Společnosti národů. 
Rumunsko s Francií a Malou dohodou, s. 3 - k návštěvě francouzského ministra zahraničí 
Y. Delbose v Rumunsku.  
č. 623, 12. prosince - ráno: Francie chce vědět, na čem je, s. 1 - k návštěvě 
francouzského ministra zahraničí Y. Delbose v Bělehradu.  
č. 628, 15. prosince - ráno: Bratrství ve službě Evropy, s. 1 – úvodník, k návštěvě 
francouzského ministra zahraničí Y. Delbose v Československu. 
Stalin převezme nejvyšší funkce, s. 2 - k výsledku voleb v SSSR. 
Nic proti Francii, s. 3 - k návštěvě francouzského ministra zahraničí Y. Delbose v 
Bělehradu.  
č. 632, 17. prosince - ráno: První porady Delbosovy v Praze, s. 3. 
č. 634, 18. prosince - ráno: S Francií k obecnému usmíření, s. 1 - k návštěvě 
francouzského ministra zahraničí Y. Delbose v Československu. 
č. 636, 19. prosince - ráno: Prestiž Francie, s. 1 – úvodník, o Delbosově středoevropské 
cestě.  
Jde o obecné sblížení. S Francií ve všem bok po boku - Společné úsilí o součinnost s 
Německem, s. 3. 
č. 639, 21. prosince - ráno: O čem se jedná s Německem. Jde o tiskové příměří a zákaz 
politické činnosti emigrantů. Jen na základě vzájemnosti, s. 1. 
č. 647, 25. prosince - ráno: Lepší vyhlídky v Evropě, s. 2. 
č. 652, 29. prosince - ráno: Překvapující řešení politické krise, s. 1 - o rumunské vládní 
krizi.  
č. 654, 30. prosince - ráno: Rumunská překvapení, s. 1 - k rumunským volebním 
výsledkům a k pověření předsedy národně-křesťanské strany O. Gogy sestavením vlády.  
 
 
ROČ. XLVI., R. 1938: 
 
č. 14, 10. ledna - ráno: Ministr Micescu v Praze, s. 1. 
č. 16, 11. ledna - ráno: Uspokojení z pražských Micescových rozmluv, s. 1. 
č. 20, 13. ledna - ráno: Lepší vyhlídky v Podunají?, s. 1 – úvodník, k budapešťské 
konferenci.  
č. 22, 14. ledna - ráno: Vyhlídky na součinnost v Podunají, s. 2. 
č. 39, 23. ledna - ráno: Stojadinovič v Německu. Ujišťuje Hitlera obdivem, s. 1. 
č. 52, 30. ledna - ráno: Co chystají diktátoři, s. 1 - R Informace západoevropského tisku. 
č. 57, 2. února - ráno: Se všemi - s nikým, s. 1 – úvodník, k otázce kolektivní bezpečnosti.  
č. 94, 22. února - ráno: V čem Československo neustoupí, s. 2 - k projevu německého 
říšského kancléře A. Hitlera.  
č. 98, 24. února - ráno: Tragický omyl Chamberlainův, s. 1 - o Chamberlainově politice 
vůči Německu a Itálii.  
č. 100, 25. února - ráno: Odpovědnost západu, s. 1 – úvodník, po schůzce A. Hitlera s 
Schuschniggem v Berchtesgadenu a Edenově demisi. 
č. 102, 26. února - ráno: Praha se podivuje Schuschniggově odvaze, s. 1 - k 
Schuschniggově projevu o rakouské nezávislosti. 
č. 104, 27. února - ráno: „Venkov je už dál“, s. 3 - kritika agrárního Venkova. 

  



Rossiho Pochod na Řím, s. 6 (přílohy) - upoutávka na knihu Pochod na Řím italského 
politika a publicisty A. Rossiho. 
č. 107, 1. března - ráno: Rozhodné slovo Francie, s. 1 – úvodník, k projevu francouzského 
ministerského předsedy Chautempse.  
č. 111, 3. března - ráno: Záleží především na nás, s. 1 – úvodník, před projevem 
ministerského předsedy M. Hodži o československém stanovisku k mezinárodním 
událostem. 
č. 117, 6. března - ráno: Jde o Mitteleuropu, ne o německou menšinu, s. 2-3 - k Hodžově 
projevu.  
č. 120, 8. března - ráno: Paříž Londýnu o nás, s. 3 - nóta francouzské vlády britskému 
ministerstvu zahraničí o střední Evropě. 
č. 122, 9. března - ráno: Chamberlain mluví jasněji, s. 1 - k Chamberlainově řeči ve 
sněmovně.  
č. 150, 24. března - ráno: Důsledek anšlusu ve Francii, s. 1 – úvodník, reportáž H. Ripky o 
rozhovorech s francouzskými politiky, novináři a významnými činiteli francouzské diplomacie 
v Paříži. 
č. 154, 26. března - ráno: Anglie v roce 1914 a 1938, s. 1 - úvodník.  
č. 165, 1. dubna - ráno: Mussoliniho výstraha. Komu vlastně hrozí?, s. 3 - k Mussoliniho 
projevu o vojenské síle Itálie. 
č. 169, 3. dubna - ráno: Innitzer do odboje proti Vatikánu?, s. 1 - k postoji vídeňského 
kardinála Innitzera a dalších rakouských biskupů k anšlusu. 
č. 180, 9. dubna - ráno: Československo a Společnost národů. Nespoléhali jsme nikdy 
jen na Ženevu a hledali spojence, s. 5. 
č. 185, 12. dubna - ráno: Téměř sto procent, s. 1 – úvodník, k výsledku plebiscitu v 
Rakousku a Německu o připojení Rakouska k Říši.  
č. 222, 3. května - ráno: Shoda s Polskem je možná. K polskému státnímu svátku, s. 3. 
č. 228, 6. května - ráno: Malá dohoda pokračuje v součinnosti, s. 1 - k sinajské 
konferenci Stálé rady Malé dohody. 
č. 232, 8. května - ráno: Anglický a francouzský vyslanec u ministra Krofty, s. 1 - k 
sinajské konferenci Malé dohody. 
č. 235, 10. května - ráno: Souručenství fašismu a národního socialismu, s. 1 - k 
rozhovorům A. Hitlera s B. Mussolinim.  
č. 237, 11. května - ráno: Západ i východ s námi. Churchill a Kalinin o Československu 
- Sovětské Rusko potvrzuje závazky, s. 1. 
č. 239, 12. května - ráno: Konflikt mezi Vatikánem a Německem zostřen, s. 1 - k 
papežskému prohlášení proti rasismu. 
č. 241, 13. května - ráno: Bohdan Pavlů mrtev, s. 3-4. 
č. 243, 14. května - ráno: Paul Boncour na naši obranu, s. 3 - k Bancourově předmluvě ke 
knize R. Cannaca o sudetoněmecké otázce.  
č. 245, 15. května - ráno: Všechny síly pracují k smírnému řešení, s. 2-3 - k odpovědi 
ministra zahraničí K. Krofty britské a francouzské vládě. 
č. 256, 21. května - ráno: Rozpor italsko-francouzský, s. 1 – úvodník, k janovské řeči B. 
Mussoliniho. 
č. 259, 23. května - ráno: Mezinárodní úsilí o uklidnění ve střední Evropě. Západu 
imponuje klid Československa - Nedělní schůze britské ministerské rady, s. 1. 
č. 268, 28. května - ráno: Náš podíl, s. 1 – úvodník, k mobilizaci.  
č. 270, 29. května - ráno: Jsme ručiteli míru v Evropě. Naše opatření zabránila 
nepokojům. Místo uznání útoky, s. 1. 

  



č. 281, 4. června - ráno: Smírčí snahy, s. 1 – úvodník, k britským a francouzským 
stanoviskům k úpravě španělské a československé věci. 
č. 283, 5. června - ráno: Francovu vládu jsme neuznali, s. 3. 
č. 286, 8. června - ráno: Roosevelt pro součinnost proti útočníkům, s. 2. 
Věrnost věrnému národu rumunskému. Rumunsko slaví národní svátek, s. 3. 
č. 292, 11. června - ráno: Nová krise pro věci španělské, s. 1. 
č. 294, 12. června - ráno: Praha přesvědčí Západ o své dobré vůli, s. 3 - o řešení 
národnostněmenšinové problematiky. 
č. 304, 18. června - ráno: Zdrženlivost Ruska, s. 1 – úvodník, k postoji SSSR za květnové 
krize. 
č. 352, 16. července - ráno: Malá dohoda není mrtva, s. 1 – úvodník, o účasti Jihoslovanů 
a Rumunů na sokolském sletu v Praze.  
Zase spor o železnou zásobu obilí, s. 2. 
č. 361, 21. července - ráno: Osudové spojení demokracií, s. 1 – úvodník, k projevům 
francouzského prezidenta Lebruna a britského krále Jiřího na schůzce v Paříži. 
č. 363, 22. července - ráno: Výmysly o rozporech mezi Benešem a Hodžou, s. 2 - k 
článku W. Priceho v Daily Mailu. 
č. 365, 23. července - ráno: Naše bezpečnost posílena, s. 1 - k výsledku porad britských a 
francouzských státníků za návštěvy britského krále v Paříži.  
č. 367, 24. července - ráno: Nový nátlak na nás. Henleinovci mění taktiku - Žádají, aby 
se nespěchalo, s. 3. 
č. 372, 27. července - ráno: Vzájemnost povinnosti a odpovědnosti, s. 1 – úvodník, k 
článku W. Churchilla o historickém významu návštěvy britského krále v Paříži. 
č. 374, 28. července - ráno: Anglie se zavazuje, s. 3 - k misi lorda Runcimana do 
Československa.  
č. 376, 29. července - ráno: Zbytečné pochybnosti, s. 2 - k propagandě německého tisku.  
č. 378, 30. července - ráno: Proč k nám jede Runciman, s. 3. 
č. 380, 31. července - ráno: Tragicky jednoduchá otázka, s. 1 – úvodník, k 
sudetoněmecké otázce.  
č. 383, 2. srpna - ráno: Nesprávné domněnky Times, s. 3 - k Runcimanově misi. 
č. 385, 3. srpna - ráno: Těžký úkol Runcimanův, s. 1 - úvodník.  
č. 391, 6. srpna - ráno: Ostrá kampaň proti nám. Hrozby v německém tisku - Nedáme 
se vyprovokovat, s. 1 - k německým hrozbám po přeletu československých letadel přes 
německé pohraniční území.  
č. 393, 7. srpna - ráno: Kampaň proti nám neúčinná, s. 3 - k německé 
protičeskoslovenské tiskové kampani. 
č. 398, 10. srpna - ráno: Henleinovská autonomie v praxi, s. 1 - úvodník.  
č. 404, 13. srpna - ráno: Účel německé kampaně. Donutit nás ke kapitulaci - 
Henleinovci protahují jednání, s. 1. 
č. 406, 14. srpna - ráno: Znovu zvýšené napětí, s. 1 - ke sporům na rusko-japonské 
hranici, španělské válce, požadavkům henleinovců.  
č. 410, 17. srpna - ráno: Česká otázka „zkušebním kamenem“. Co přiznává Frankfurter 
Zeitung - Nejde o sudetské Němce, s. 3. 
č. 412, 18. srpna - ráno: Indie proti diktaturám, s. 3 – rozhovor H. Ripky s Nerhuem za 
jeho pobytu v Československu. 
č. 414, 19. srpna - ráno: Henleinovci nechtějí dohodu?, s. 1 - k prohlášení 
sudetoněmecké strany k vládě. 
č. 416, 20. srpna - ráno: Maďarsko uhýbá dohodě, s. 1 - před bledskou konferencí Stálé 
rady Malé dohody.  

  



č. 418, 21. srpna - ráno: Německá záhada. President dr. Beneš věří v dohodu a udržení 
míru. Historický význam Rooseveltova projevu, s. 1. 
č. 429, 27. srpna - ráno: Odpovědnost Západu, s. 1 – úvodník, k roli západních velmocí v 
československo-německé krizi.  
č. 434, 30. srpna - ráno: Henleinovci stále neústupní, s. 1. 
č. 436, 31. srpna - ráno: Co by si přálo Německo. Lokalisovat konflikt nebo 
neutralisovat Československo, s. 3. 
č. 438, 1. září - ráno: Vše závisí na konečném rozhodnutí Berlína, s. 2 - k postoji 
Německa k novým československým návrhům o župním zřízení. 
č. 442, 3. září - ráno: Jsme připraveni, s. 1 – úvodník, před norimberským sjezdem.  
č. 449, 7. září - ráno: Na krajní mezi, s. 1 – úvodník, k novým návrhům vlády na řešení 
sudetoněmecké otázky, které vycházejí z Henleinových požadavků vyhlášených v Karlových 
Varech.  
č. 453, 9. září - ráno: Nesmysly s plebiscitem, s. 1 - k dezinformacím v zahraničním tisku.  
č. 455, 10. září - ráno: Poslední slovo Československa. Konečné návrhy vlády pro 
jednání s henleinovci - Neslouží se míru, žádají-li se ústupky jen od nás, s. 1 - úvodník.  
č. 457, 11. září - ráno: President za všecky: Nemáme strach!, s. 3 – K projevu prezidenta 
E. Beneše. 
č. 461, 13. září – ráno: Provedení hrozeb se odkládá. Německo chce pokračovat v 
nátlaku na Československo, s. 1 - úvodník.  
č. 462, 14. září - ráno: Drzé hrozby henleinovců, s. 2. 
č. 464, 15. září - ráno: Míra naší ústupnosti dovršena. Není u nás vlády, která by mohla 
myslit na plebiscit, s. 2 - o zahraničním tisku a projevu ministra R. Bechyněho. 
č. 468, 17. září - ráno: To není cesta k míru, s. 3-4 – k otázce plebiscitu v 
československém pohraničním území. 
č. 473, 20. září - ráno: Nepřijatelno, s. 1 – úvodník, k otázce odstoupení převážně 
německých krajů Československa Německu.  
č. 475, 21. září - ráno: Rusko stojí při nás, s. 1. 
č. 481, 24. září - ráno: Ruská pomoc je jistá. Nepravdy a pravda o Rusku - Sověty už 
daly výstrahu Polsku, s. 2. 
č. 483, 25. září - ráno: Hitler zvyšuje požadavky. Chamberlain přivezl z Godesbergu 
nové návrhy - Evropa už chápe Hitlerovu taktiku, s. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Seznam přednášek H. Ripky, které proslovil v letech 
1927-1936 v Klubu Přítomnost. 
 
13. dubna 19275   Slovanská politika a slovanský národ. 
      (cyklus „O slovanské politice”) 
4. února 1931   Diktatury v Evropě – Státy slovanské. 
      (cyklus „O diktaturách”) 
13. ledna 1932   Co je teď se Stříbrným. 
5. října 1932    Co jsem viděl letos v Německu. 
15. únara 1933   Co dnes ohrožuje evropský mír. 
3. května 1933   Československo a mezinárodní situace.  

Na okraj Benešova exposé. 
13. prosince 1933   Vyhlídky do mezinárodní situace r. 1934. 
7. února 1934   Rozprava o posledních zahraničních událostech. 
16. dubna 1934    Za demokracii řádu a činu. 
5. prosince 1934   Kdo je vinen? (Politické poznámky k pražským 
      demonstracím). 
30. ledna 1935   Co jsme viděli v Sovětském svazu. 
27. listopadu 1935   Milan Hodža, prvý Slovák předsedou vlády. 
15. ledna 1936   Po volbě presidenta republiky. 
25. března 1936   Německý útok na evropskou bezpečnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Uveden je datum projevu a název přednášky. Klub Přítomnost. Praha, 1934 – projevy z let 1927-1933. 
Deset let Klubu Přítomnost. Praha, 1937 – projevy z let 1934-1936. Pro následující období se seznam 
přednášek nezachoval. 

  



Seznam projevů Huberta Ripky v československém 
rozhlasovém vysílání v BBC (1940-1945). 
 
1. ledna19406 - „O Francii“ 
15. března 1940 – „K prvnímu výročí vzniku Protektorátu” (22.45) 
17. dubna 1940 - „Proč bojujeme“ 
9. srpna 1940 - „Uznání vlády a prezidenta“ 
11. srpna 1940 - „Oznámení o rozšíření vysílání“ 
19. srpna 1940 - „O leteckém boji“ (21.30) 
4. září 1940 - „Výročí války“ (21.30) 
2. prosince 1940 - „Komentář k situaci” (16.45) 
1. ledna 1941 -   (nahráno 28.prosince1940) 
(6. ledna 1941 - „Projev k Francouzům“ - projev pro francouzský rozhlas) 
16. února 1941 - „K zahájení nového vysílání” (23.15) 
14. března 1941 - „K 15. březnu domů“ 
19. března 1941 - „O J. Masarykovi”(19.45)  
27. března 1941 - „K událostem v Jugoslávii“ 
3. dubna 1941 - „K mládeži domů“ (17.45) 
25. května 1941 - „Obrana Palackého“ (18.45, nahráno 24. května v 12.30) 
27. 5.1941 - „Proslov k Benešovým 57. nerozeninám” (18.45) 
1. 7.1941 - „Německo-ruská válka“ (18.45) 
19. 7.1941 - „K česko-ruské úmluvě“ 
30. 7.1941 - „K rusko-polské dohodě“ (12.15) 
18. září 1941 - „Masaryk - Vůdce“ (17.45) 
18. září 1941 - (21.45) 
26. září 1941 - „Vděk za bojkot novin“ (17.45) 
3. října 1941 - „Heydrichiáda” (17.45) 
10. října 1941 - „O vojenské situaci“ (23.15) 
(28. října 1941 - „K Jihoslovanům“ - projev pro jugoslávský rozhlas) 
(28. října 1941 - „Státní svátek. Amerika“ – projev pro americký rozhlas)  
(28. října 1941 - „K Francouzům” – projev pro francouzský rozhlas) 
3. listopadu 1941 - „Situace na ruské frontě“  
7. listopadu 1941 - „Výročí ruské revoluce“ (21.45) 
30. listopadu 1941 - „K narozeninám W. Churchilla“ (17.45)  
24. listopadu 1941 - „Mírové pokusy Němců“ (23.15) 
21. prosince 1941 - „Majetkové převody“ (o vládním usnesení o neplatnosti 

majetkových převodů v pomnichovském období) (17.45)  
22. ledna 1942 – „O česko-polské konfederaci“ 
30. ledna 1942 - „K narozeninám F. D. Roosevelta“ (17.45)  
5. dubna 1942 - „Vzkříšení po Kalvarii“ (o ohrožení křesťanských ideálů  

nacismem) (17.45) 
2. května 1942 - „K polskému svátku“ (18.45)  

                                                 
6 Uvedeno je datum odvysílání a pracovní název projevu. V závorce je případně uveden čas odvysílání, příp. 
datum nahrání na desku. V závorkách jsou rovněž uvedeny rozhlasové projevy H. Ripky mimo 
československé vysílání BBC. NA, f. Hubert Ripka, k. 56 a 87. Kurzívou jsou vyznačeny rozhlasové projevy 
H. Ripky, které se dochovaly ve zvukové podobě v Archivu Českého rozhlasu (od 20. října 1944 do 9. května 
1945). V závorce je u těchto projevů uvedena stopáž v minutách. 

  



29. května 1942 - „K vyjádření vlády o atentátu na R. Heydricha” (18.45) 
12. června 1942 - „Britsko-sovětská smlouva“  
22. června 1942 - „Výročí rusko-německé války” (18.45) 
3. září 1942 - „Výročí války“ (18.45) 
26. září 1942 - „Výročí Heydrichova příchodu“ (17.45) 
30. září 1942 - „O podepsání čsl.-francouzské smlouvy“ 
(30. září 1942 - „O podepsání čsl.-francouzské smlouvy“ – projev pro francouzský 

rozhlas) 
7. listopadu 1942 - „K obraně Stalingradu” (18.45) 
30. listopadu 1942 - „K událostem v Toulounu“ (o potopení francouzské flotily) 

(18.45) 
17. prosince 1942 - „K prohlášení vlády o pronásledování židů” (18.45) 
5. ledna 1943 - „O pronásledování židů“ (20.45) 
2. února 1943 - „Komentář k sovětským vítězstvím“ (18.45) 
29. března 1943 - „Sdělení o vlastním vysílání“ (19.45) 
11. května 1943 - „Vítězství v Tunisu“ (20.45) 
27. května 1943 - „Rok sovětsko-britské smlouvy“ (20.45) 
5. května1943 - „Sokolstvu“ (20.45) 
(14. července 1943 - „K cestě prezidenta E. Beneše do Ameriky” – projev pro 

kanadský rozhlas) 
25. října 1943 - „K 25. výročí Republiky“ (20.45) 
(28. října 1943 - „K 25. výročí Republiky“ - projevy pro rakouský a francouzský 

rozhlas) 
1. listopadu 1943 - „K výročí vídeňské arbitráže“ (20.45) 
14. prosince 1943 - „K československo-sovětské smlouvě“ (23.00) 
(15. prosince 1943 - „O malých národech” – projev pro francouzský rozhlas) 
(19. prosince 1943 - „O československo-sovětské smlouvě” – projev pro  

francouzský rozhlas) 
(20. prosince1943 - „O československo-sovětské smlouvě” – projev pro americký 

rozhlas) 
3. března 1944 - „Komentář k prezidentově výzvě“ (19.10) 
5. března 1944 - „O poměru Čechů a Slováků“ (20.45) 
7. března 1944 - „O T.G. Masarykovi“ (20.45) 
15. dubna 1944 - „Při vstupu Rudé armády na půdu ČSR“ (20.45) 
3. května 1944 - „Projev k mládeži“ (19.10) 
8. května 1944 - „Při podepsání dohody se SSSR“ (20.45) 
29. května 1944 - „K šedesátinám E. Beneše“ (20.45) 
31. května 1944 - „Projev k mládeži“ (19.10) 
6. června 1944 - „K vylodění Spojenců v západní Evropě“ (20.45) 
16. července 1944 - „O zvěrstvech v Osvětimi a Birkenau“ (20.45) 
22. srpna 1944 - „K československo-francouzským vztahům“ (20.45) 
23. srpna 1944 - „K osvobození Paříže“ (20.45) 
13. září 1944 - „K mládeži“ (19.10) 
8. října 1944 - „O Slovenském národním povstání“ (20.45) 
20. října 1944 - H. Ripka, J. Slávik – Část projevů k osvobození Podkarpatské  

Rusi Rudou armádou (5: 53) 
(27. října 1944 - „K 26. výročí republiky” – projev pro americký rozhlas) 
(28. října 1944  - „K 26. výročí republiky” – projev pro rakouský rozhlas) 
31. října 1944 - „O převzetí veřejné správy vládním delegátem na nejvýchodnější  

  



části čsl. území“ (20.45) 
4. listopadu 1944 - „K postupu Rudé armády a ústupu německých jednotek“  

(20.45) 
30. listopadu 1944 - „K 70. narozeninám W. Churchilla“ (20.45) 
7. prosince 1944 - „O poválečné obnově republiky“ (20.45) 
(18. prosince 1944 – projev pro francouzský rozhlas) 
21. prosince 1944 - „K 65. narozeninám J.V.Stalina“ (20.45) 
(27. ledna 1945 – projev pro francouzský rozhlas) 
29. ledna 1945 - „O postupném osvobozování východních částí předválečného 

Československa“ (20.45) 
2. února 1945 - „O prostředcích boje na domácí frontě“ (20.45) 
3. března 1945 - „Ke dni zahraničních Čechoslováků” (20.45) 
(12. března 1945 – projev pro rakouský rozhlas) 
13. března 1945 - „Projev k smrti Fr. Chvalkovského“ (20.45) 
15. března 1945 - „K výročí okupace“ (20.45) 
(16. března 1945 - „K výročí rakouského anšlusu” – projev pro rakouský rozhlas) 
2. dubna 1945 - „O poválečném uspořádání Československa“ (20.45) 
5. dubna 1945 - „U příležitosti vstupu Rudé armády do Bratislavy“ (20.45)  
14. dubna 1945 - H. Ripka, A. Hodinová – Manifestace Čechoslováků (16:33) 
19. dubna 1945 - „U příležitosti vstupu americké armády na území  

Československé republiky“ (20.45) 
27. dubna 1945 - „K osvobození Brna Rudou armádou” 
5. května 1945 - H. Ripka – Hlas Svobodné republiky – Pražské povstání (14: 38) 
7. května 1945 - P. Zenkl, H. Ripka – Hlas Svobodné republiky – českoslovenští  

letci na pomoc republice, činnost Němců po kapitulaci (11: 24) 
9. května 1945 - H. Ripka – Projev k osvobození Prahy (6: 20)  
11. května 1945 - „Rozloučení z Londýna“ (20.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Seznam článků Huberta Ripky otištěných v týdeníků 
Čechoslovák (1940-1945). 

 
 

ROČ. II., R. 1940: 7 
 
č. 42, 18. října: Poláci a Čechoslováci v Londýně. Velká manifestace polsko-
československého přátelství, s. 1. 
 
 
ROČ. III., R. 1941: 
 
č. 1, 3. ledna: Výhledy do budoucnosti, s. 1-2 – úvodník, o možném poválečném 
uspořádání Evropy. 
č. 14, 4. dubna: Bělehradský převrat, s. 4. 
č. 15, 10. dubna: Chceme ukázněnou svobodu, s. 3 – projev H. Ripky v rozhlasu. 
č.16, 18. dubna: Strany a stranictví, s. 2. 
č. 19, 9. května: Za Churchillova vedení, s. 1-2 – úvodník, k prvnímu výročí zvolení W. 
Churchilla britským ministerským předsedou. 
č. 27, 4. července: Třetí údobí války, s. 1 – úvodník, ke vstupu SSSR do války. 
č. 30, 25. července: Masarykova a Benešova koncepce, s. 1 – úvodník, k uznání 
československé exilové vlády V. Británií a Sovětským svazem z 18. července 1941. 
č. 43, 24. října: Obrat ve válečném vývoji, s. 3 – k třetímu válečnému výročí 28. října a o 
významu vstupu Sovětského svazu do války. 
č. 47, 21. listopadu: Není mezi námi neřešitelných sporů, s. 3 – k československo-
polským vztahům. 
 
 
ROČ. IV., R. 1942: 
 
č. 1, 2. ledna: Do roku rozhodujících bitev, s. 3 – k obratu na východní frontě. 
č. 5, 30. ledna: Naše dohoda s Polskem, s. 2 – projev H. Ripky v rozhlasu. 
č. 9, 27. února: Spolupráce mezi SSSR a Západem, s. 2 – přednáška H. Ripky o 
spolupráci mezi evropským Západem a Východem, 25. února 1942, Institut Francais v 
Londýně. 
č. 25. 19. června: Projev st. ministra dr. H. Ripky o sovětsko-britské smlouvě, s. 9. 
č. 36, 4. září: Rozhodující krok světové války, s. 6 – z rozhlasového projevu H. Ripky ze 
dne 3. září 1942. 
č. 39, 25. září: Nedá zahynout nám ni budoucím, s. 1-2 – úvodník, k výročí sv. Václava. 
č. 42, 16. října: Dějinná satisfakce, s. 1-2 – úvodník, z přednášky H. Ripky o politice E. 
Beneše, 7. října 1942, Czechoslovak-British Friendship Club. 
č. 46, 13. listopadu: Přínos sovětské revoluce, s. 1-2 – úvodník, k 25. výročí listopadové 
revoluce. 
č. 49, 4. prosince: Toulon, s. 3 – k potopení francouzského loďstva francouzskými 
námořníky. 

                                                 
7 Uveden je ročník, rok, číslo, den vydání, název článku a strana. V případě, že z titulku není zřejmé, k jaké 
problematice se příslušný článek vztahuje, je připojena stručná doplňující informace o tématu článku. 
Upozorněno je na úvodníky.  

  



 
 
ROČ. V., R. 1943: 
 
č. 29, 16. července: Nový boj o pád nové Bastilly, s. 1-2 – úvodník, k výročí dobytí Bastilly 
14. července 1789. 
Lidický týden ve Felthamu, s. 2. 
č. 30, 23. července: Dva roky válečného spojenectví s SSSR, s. 1 – k druhému výročí 
československo-sovětské smlouvy z 18. července 1941. 
č. 37, 10. září: První pocta, s. 2 – k úmrtí novináře G. Wintra. 
č. 43-44, 28. října: Republika svobody a práva, s. 7 – část projevu H. Ripky na sjezdu 
německých antifašistů z ČSR. 
č. 45, 5. listopadu: Vyzkoušené přátelství čs.-sovětské, s. 1 – úvodník, k výročí 7. 
listopadu. 
č. 47, 19. lestopadu: Politický význam 17. listopadu, s. 5 – k výročí poprav pražských 
studentů v r. 1939. 
 
 
ROČ. VI., R. 1944: 
 
č. 2, 14. ledna: Sterilizace českých židů?, s. 5. 
č. 4, 28. ledna: Čs. válečné úsilí, s. 2 – o vzniku orgánu „Válečné úsilí” ze zástupců 
československých spolků ve Velké Británii. 
č. 10, 10. března: Očima pět let zpátky, s. 1-2 – úvodník, k 5. výročí obsazení Prahy a 
vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. 
č. 13, 31. března: Důsledná demokratisaze střední Evropy, s. 3 – z projevu H. Ripky o 
československo-rakouské spolupráci, 23. března 1944, společná schůze Československého 
sdružení pro spolupráci s Rakouskem a Rakouského sdružení pro spolupráci s 
Československem.  
č. 16, 21. dubna: Vítězství je na obzoru, s. 1 – úvodník, k dosažení československých 
hranic Rudou armádou. 
č. 19, 12. května: Výraz opravdového přátelství, s. 1 – zpráva H. Ripky o poměru mezi 
československou správou a sovětským vrchním velením po vstupu sovětských vojsk na 
československé území, 9. května 1944, schůze Státní rady. 
č. 21, 26. května: Souvislost Benešova díla, s. 3 – k Benešově politické koncepci. 
č. 33, 25. srpna: Obnova součinnosti čs.-francouzské, s. 1-2 – úvodník, k vyhlášení 
československo-francouzské deklarace 22. srpna 1944. 
Proslov státního ministra dr. H. Ripky, s. 2 – prohlášení H. Ripky ve Státní radě dne 30. 
srpna 1944. 
č. 39, 6. října: Historický dosah slovenského povstání, s. 1-3 – úvodník. 
č. 40, 13. října: Radikální řešení německého problému v obnovené ČSR, s. 4 – projev H. 
Ripky dne 8. října 1944 v Rudolf Fuchs House na zasedání Výboru demokratických Němců z 
Československa. 
č. 42, 27. října: Vzestup Karpatské Ukrajiny v ČSR, s. 6 – z projevu H. Ripky na schůzi, 
kterou pořádal Podkarpatský klub. 
č. 47, 1. prosince: S láskou a obdivem, s. 1 – část rozhlasového projevu H. Ripky k 70. 
narozeninám W. Churchilla. 
č. 49-50, 15. prosince: Příkaz národní tradice, s. 1-2 – úvodník. 
 

  



 
 
 
 
 
ROČ. VII., R. 1945: 
 
č. 5, 2. února: Pevně zajedno, s. 1-2 – úvodník, k postupu Rudé armády k Bratislavě a 
Moravské Ostravě. 
č. 12, 23. března: Patnáctý březen, s. 1-2 – úvodník, k výročí obsazení Prahy 15. března 
1939. 
č. 14, 6. dubna: Výstavba lidové republiky, s. 3 – rozhlasový projev H. Ripky ze dne 2. 
dubna 1945. 
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