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Tots contra renemic, sense
donar-li treva ni deseaos!
L'enemic ha estat tocat seriosament. Q u a n mes
prop es creía de l'abast del seu objectiu caigueren
sobre d'ell les forces populars amb ímpetu ben cal»
culat. A part de les grans pérdues que tingueren
en homes i material bél'lic, la situació estratégica
en els fronts ha sofert u n brusc canvi al nostre favor. U n calfred d'heroisme ha extremut a les íor=»
c«s proletáries, i amb aixó n'hi ha hagut prou per
esborrar diferencies en armament i organitzaoió mi»
litar. P e r primera vegada ha pogut el comanda
ment emprendre una maniobra de gran importan»
cia amb la seguretat que anaven a respondre fl»
delment totes les unitats combatents. L'Exércit del
poblé, en el seu sentit orgánic del mot, és ja una
realitat. Cada dia que passí anirá perfílant»»e la
flexibilítat i eficacia del nostre instrument de guerra.
E s necessari, pero, portar les bones sítuacions
fins a les aev«s ultimes conseqüéncies. La desteta
parcial s h a de convertir en definitiva í total. Les
victóries que no teñen una continuació son precá»
ríes. E l moment de pánic, el comencament de des»
organització de l'enemic el té d'aprofitar el bon combatent per a donar-li eops doblats que l'impídeixin
refer»se. Se li té d'aplícar ardida ment la piqueta a
fl que el desmoronament es converteixi en ruina
total. E n els fronts, en el costat, en la reraguarda
obeint les directríus del comandament, petó treient
a relluír tots els medís que son capassos els mili
cians, es té de perseguir sense donar-li terr-ps ni
repós.
¡Audacia, energía, valor disciplinad
Si les nostres Milícies es co «porten com «jn
aquells primers díes gloriosos de i a subievació í<ji=
xista, será de conseqüéncies incalculables.
El camí és llarg, pero s'ha de recorrer c o n
mes aviat millor. Cada día que passa equival a dot«=
zenes de camarades nostres fuselíats eo els pobies
que ocupen la tropa feixista; per cada hora que
adelantem ralliberació estalviarem un veritable mar
de sang proletaria i de llágrimes. P e r aqüestes victimes ignocents, per la nova Espanya, justa, gran i
felic que estem construint:
¡Tots contra l'enemic sense donar-li treva ni
repós!
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Girona, dimecres 14 d'octubre del 1936

Mes Distes
de "Calolícs"
ESs Farsants Jesuítas Canallas (F. ] , C.)
i Homes Católics de la riostra ciutat
CONTINTJACIO
Francés j Oriol Isern; Pedret.
Pere Pairó Soler; Escola Pia, 1.
Joan Palahí Peric; For<?a, 24.
Enric Passolas Roura; Julia de Ohia, 53;
Joan Pelach Feliu; St. Francese, 9.
Lluís Pelach Feliu;
Id.
Manuel Pell Alsina; Pavo, 19.
Antoni Perpinya Sabría; Talarn, 3.
Pere Petit Rossell; Argentería, 17.
Narcís Plaja Verdaguer; Pd. Sant Eeliu, 23
Martí Martí Pou; Mercaders, 17.
Alberfc Puigmitjá Galí; Sant Feliu.
Enric Pumarola Culubret; Oiutadans, 15.
Jaume Pumarola Culubret; Cort-Reia), 17.
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Joan Reixac Ribas; Cort-Reial, 10.
Juli Ribas F«nt; Ultónia, 7.

Estampes de la Revolució

Els legionaris del Tere, aquests crimináis assedegats de sang roja i revolucionaria, —pagats pels
militars feixistes i monarquífzants — cometen harbaritats en les persones deis miners d'Oviedo. Heus
ací una foto agafada a l'enemic i que ho demostra
palesament.

Ci

Preu 15 cts.

Previsions davant la mobilització acordada per
laGonselleria de Defensa
Les normes dictades per la Conselleria de Defensa por
tal de procedir, d'acord amb el decret de data 30 de set*mbre darrer, a l'allistament de tots els ciutadans de 18 a 40
anys, cal que siguin aceptados i complimentades rápidamenfc Tothom ha de comprendre que alió preferent, e! problema mós peremptori que tenim plantejat, és de de mea
immediat aixafament de les hordes faccioses que píetenen
enstaurar el feixisme ais pobies hispánica i reduir tota ela
treballadors a la mes iniqu explotació i al mes atroc esclavatge.
La mobilització de tots els ciutadans útils permetrá.
barrar el pas a les bandes d'assassins que tan fcraidorament
han agredit la democracia republicana.
Pero per al millor rendiment de la mobilització, cal
preveure certs aspectos i mesures que faran que no a'hagi
de perdre temps en improvisacions i rectificacions que en
M& jatuaent donat/ftüdri^t„£fantíar - la coordin&oio de les directríus bel'fiques.
Oreiem que tora molt interessant que es penses ja en
l'adopció de l'uniforme únic per a tots el mobilitzats, ultra
resoldre també, definitivament. el cas del comandament
únic sobre el qual tant hem insistit des d'aquestes págiaes,
Caldria confeccionar així mateix, rápidament, un pro*
jecte de nou reglament d'aquest exércit popular i reclamar
de tots els mobilitzats un jurament antifeixista, de fidelitat
al poblé que lluita i l'uítará fins a la mort contra el railitarisme agressor de les ¡libertáis del treballador i del régim
democrátic legalment instaurat per la volutitat popular mitjaneant sufragi.
No seria sobrer, en fer viables aqüestes disposicions,
qua també s'assenyalessiu Jes atribución» que tindran les
forces militars que ara van a formar-se d'una manera eñeac,
permanent i definitiva.
Creiero que aquests punts son de capdal importancia
per tal que l'esforc que anem a fer en donar la batalla final
al feixisme sauguinari, ens porti rápidament a la victoria.

Joan Roca Soler; Pau Oasals, 8.
Jaume Roquet Jalmar; 0. Nou, 16,
Valentí Ros Griralt; Pl. Sant Pere, 23.
Edüard Rosquellas Puig; Argentería, 5.
Francesc Rovira Tubau; Santa Clara, 7.
Emili Rovira Costa; Progrés, 4.
Roo Rovira Pruneda; CorfReial, 14.
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Josep SerrallongaCrabaldá; Ballesteries, 23.
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"Unitat (Taceió/ Heus aquí la paraula. S ha de
desemmascarar tota maniobra di-visionista i laborar enérgica i revolucionáriament per la unitat de la classe treballadora amb el fi d'aixafar
el feixisme per triomfar la revolució proletaria.
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