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• Si f,slla sasp aeticle pirotòcesic, iso lagafeu mai amb lrs mans
perquf pur exploior en qtials,esuI mumenr. Cobriu-Io anab sorra.

• Cal vigilae mois ulc uo !siateejar aigua s pólvoea: ua petard resu-
llat o humit eyticvé altamcnt perillós.

Els heu du potcar sempre en	 • Qusii lu lsa niolta gene ss leororn, heu de vigilar qiie els
petards no vagio contta la snateixa gent.
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• Compte amb els cotxes, les ga.so
-	 rou i els dipcssita de liquids infiat
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mai el aaet anib la mò,
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