Hlas Tatier začal vychádzať 20. mája 1920 ako pokračovateľ neúspešného predchodcu – týždenníka Kežmarčan. S týmto názvom sa periodikum chcelo dostať do
širšieho spoločenského povedomia, pretože týždenník s predchádzajúcim názvom
niesol so sebou pečať regionálnosti. Hlas Tatier vydávala Národná a roľnícka strana
pre Spiš. Zodpovedným redaktorom bol Anton Zátopek. Tlačil sa týždenne na 2 až
6 stranách v Tlačiarni Vilém Grünbaum. Jedno číslo periodika stálo 40 ha, predplatné na celý rok bolo 25 Kčs. Abonenti zo zahraničia si mohli periodikum predplatiť
za 35 Kčs ročne. Vychádzal v náklade 2 000 exemplárov týždenne. Obsahoval aj
reklamu a inzerciu, rozličné úradné oznamy a vyzvania. V periodiku sa postupne
sformovali rubriky: Chýrnik, Politické zvesti, Z Magury. Pravidelne prinášal časopis
príspevky zo spisu J. Burjana Rôzne pokyny zdravotnické.
Obsah periodika bol veľmi chudobný. Informácie, ktoré publikoval na svojich
stránkach mali regionálny, čiastočne celoslovenský charakter. Správy zo zahraničia
boli veľmi zriedkavé a krátke. Dominantnú pozornosť adresoval najmä situácii na
slovensko-poľských hraniciach, ktoré neboli stále definitívne stanovené. V rubrike
Z Magury pozorne sledoval dianie v tomto regióne. Poukazoval hlavne na konfliktné
situácie, ktoré vyprovokovali Poliaci, prípadne poľskí banditi s úmyslom zastrašovať tamojšie obyvateľstvo. Slovákom žijúcim v oblasti Magury odporúčal, aby verili
novovzniknutej Československej republike a nenechali sa oklamať sľubmi zo strany
poľských agitátorov. Dôverovať mali československým úradom a vláde. Dôležité tiež
bolo to, aby sa hlásili otvorene k slovenskej národnosti a toto svoje presvedčenie deklarovali aj v spoločnosti. V období pripravovaného plebiscitu si všímal týždenník
aj situáciu v Poľsku, ktorú vykresľoval negatívne. Snažil sa poukázať na skutočnosť,
že v Československej republike sú neporovnateľne lepšie životné podmienky ako
v Poľsku. Ďalšie príspevky publikované na stránkach Hlasu Tatier sa týkali hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života regiónu.
Už 10. júla 1920 prestal týždenník vychádzať. Ako dôvod, uviedol nedostatok
papiera, problémy však boli pravdepodobne aj finančného charakteru, približne 500
abonentov totiž neuhradilo predplatné.
Hlas Tatier môžeme ako týždenník zaradiť medzi neúspešný pokus politickej
strany vydávať svoj tlačový orgán. Podobných prípadov bolo v medzivojnovom
období nielen na východnom Slovensku niekoľko. Pre mnoho periodík bola totiž
ich charakteristickou črtou – krátka existencia. Vyšli len niekoľkokrát a následne
zanikli.
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Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo
vzťahu centra a periférie.
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