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S U M A R I  

.4 un quart de sis i deu minuts de la tarda s’obre la  sessió sota la presid2ncia de l’honorable senyor 

Es llegida i aprovada l’acta de la sessió anterior. 
A p w c  de l’honorable senyor Conseller de Finances,  e n  n o m  del Govern al qual les presents circums- 

tdncies requereixen una  constant atenció i imfiideixen assistir a les deliberacions de la Cam- 
bra, s’acorda aixecar la sessió. 

Joan Casanovas. 

Ordre del dia per a la sessió del dimarts.  
S ó n  dos quarts de sis de la tarda. 

A un quart de sis i nou minuts de la tarda, 
$obre la sessió sota la presidencia de l’honorable 
senyor Joan Casanovas. 

Al banc roig hi ha els honorables senyors Con- 
sellers de Finances, de Cultura, de Treball, d’O- 
bres Públiques i Assistencia Social i Sanitaris i 
G’Economia i Agricultura. 

Es llegida i aprovada l’acta de la sessió ante- 
rior. I. Precs i preguntes. 

El Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Conseller de Finances. 

EI Sr. CONSELLER de Finances : Senyors 
Diputats : Les circumstancies actuals requereixen 
per part del Govern una atenció constant, i és per 
aixb que amb la mhxima sobrietat jo m’aixeco en 
nom del Govern a demanar a la Cambra que, es- 
sent difícil, per no dir impossible, complir a la ve- 
gada els deures que al Govern imposa aquesta 
bora per la qual passa Catalunya i l’assistencia a 
!es deliberacions de la Cambra, vulguin els se- 

El Sr. PRESIDENT : Així ho acorda la 
Cambra ? (Assentiment.)  Resta acordat. 

ORDRE DEL D U  

per a la sessió de dimarts 

2. Interpellació sobre el Decret del Departa- 
ment d’Economia de 23 d’agost proppassat creant 
uns Inspectors de proveiments. 

Discussió del Dictamen de la Comissió so- 
bre el projecte de r,lei el procediment 
per a lpexercici dels drets de referenduma 

Discussió del Dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Llei de Censura Cinematogra- 
fica de protecció a la infancia. 

3 .  

4. 

2 
-9 

(S’aixeca la sessió a dos quarts de si 
nyors Diputats acordar aixecar la sessió d’avui. tarda.) %=i% 
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