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- men både damer
och herrar vårderar
också god kvalitet oclr

sortering. Alla do,ssa

krav blir tillg,odosedda
hos oss.

skal,1 en dansko ha . . .

Svnparrde li"riec
t)'cli€r heuarna om.,.
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ffi00 "häslar"

En flygmotor slall ha lås vikt i förhålande till den
effekt, den utvccllar. Materialet måste av denna anled-

^ing 
ea6 zv sådan kvatitet och detaljefna givas en så_

dan utformning och ett sådant utförande, ått måterralets
egenskaper kunna utnyttjas till der yttersta. Vår lufi_
kylda stjärnmotor, typ S'lW-Cr, utv€cktar
ro6t hkr. och v:8er 660 kg. D.n "är.ke. /äkylda rdJmotorn. typ DB 6oi.,om utverk- 'St;._&)
Iar rroo hkr., väÄer 7so [e - Jlri: brra 

\yr/2 ks. pet utvecklal hkr.

Svenska Flygmotor AB - frollhittan

uäga endast
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RADIATORER

SYRGAS

DISSOUSGAS
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AM

Del ä,r snart två år sed -n tr' 10 fly,ttåde m vid Bark-

åkm. Först nu är e,mellertid fl'ottiljen så ftirdig, att yi
våga,t, o€s på att inbjudå tiu e{l flygtlag.

Vfu avsikt ä? att visa, hur vd bor och ac'betår och bur
den materiel s€r ut, sorr vi är utrustade med.

Hjärtligt välkor men!

FLOTTILJCHEFEN.



DET ÄR

EN GOD AFFÄR

ATT FLYGA

Edert plon till oss {ör översyn. Utnyttio vör

snobbo och prisbilligo service. Lömno Ederl

plon till oss och vi gör översynen medon Ni

vönior.

Vi kunno öven hömto Edert plon vid vilket flyg-

fölt som helsl. Ring Ni sö hömio vi!

En gång Kockums - Alltid Koäkums.

AKTIEBOTAGET

KOCKUMS FTYGINDUSTRI
BULTTOFIA

MALMO

Tel. 71695

Teleer. K0CKUI'IFLYG

Kl 1000-2300 1.

1000-1800 2.

Pngmnn.

Flottiljens områile öppet Iör allmänheten.

tr'LYGUTSTÄLLNING. Olika flygplan- och
motortyper; våpen, ammulition, bonber och
rakeret; säkerhets- och räddningsirtr',.tstning;
Iotomateriel; flygövningsapparaten "Link Trai-
nettt m. m.

Segelllygning.

Flygkrigsskolans musikkår ger konsert.

trlottiljehefen hälsar välkommen.

FLYGI'PPVISNING.

Yinnande progralrrnummer meddelas.
Vinsterna utdelas.

Tivoli med dans m. m.

1130-1310

1330-1400

140G-r500

1500

1530-2300

I flygdagen deltaga tre divisioner Sk 25 skoUlygplan ur F 5, eo

division bombplan B 18 B ur F 14, flottiljens jaktplan J 22 i divi-

sion och enskilt, J 21, J 26 "Mustang" och J 28 "Vampire".
Flottiljchefen förbehåller sig rätt till ändringar i programmet med

hänsyn till väderlök och säkerhetsbeslärnmelser.
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Besök

Floffilitesfen
Lördagen den 16 aug.

NÖIESrÄrr
DÄNS

SERVERING

I;tt ur ä,. oo tftlmåtare samttögt
som itot ä. ett höt6t periorligt prylt-
nsddö.oniöI. Nvalltoten och IåDIF
ncbetel töt ett vitst iind8tnll kr'tr
oito enrloct lrokmtntron svgör8. Etr_
d!.t IfrÄts otn [ttcendot br prlvrt-
Dorlo on itokmtn; mtn völier dot-ur, vat! lrttrs tllltoLr ona eu|8k.
Al|t dott tör, aft måd btir. völi. ei
urlcvolantör, pl vara lrokkqtrtkaP'
ortrdöme och ord Drtr krn Uta.
aSU hr. bltvlt "qoll SYorl8:ot
U r a t I il t'', som Doal sltt nlml ttar
bdkom vorjo lovonor&t ut' Nl kln
tt pö ott ett Agu-ur nöPnotenlorir

det bii8ts som koD få3 inom vario
pdåklaås.

AItU EAR KVALITETSUn,
rÖB VARJE ÄNDÄIIIÄL:

, URDEPOTEN
MATMO STOCKHOTM GOTEBORG HÄTSINGBORG

Nr 4015 L,
R.ostfritt stål.
88i - kr,

A..8. SVENSKA

lRura dfnygrnrtrngan

Den 16
vl7

Två

anordnas ao

Osferrmams ,Aero AE
arrg. kl. !3.OO-mörkrets inbrott
,, ,, IO.OO- ,. ,,,

3-sitsiga Amfibieflysplan
BIIJETTPR|S: VUXNA rs: -BARN 7t 5o
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ÄKTIEBOIÄGET

NILS P. LUNDH
MÄLMö

WYffiffiHR ATIT PIi HNTMffiPAffifrIAN

VÄGAR BOSTADSHUS

GATOR INDUSTRIBYGGN.

BROAR JÄRNVÄGAR
GOTVBETÄGGNINGAR

FLYCFALT
MED

START-
ocH

LANDNINCSBANOR
vI [a nYssr nlnmÅrna'FLysFiltr!

Frårr ocfr ttllt'FlSzgclagen"
TILL flygdrgen går SJ-but5år i tätr
turer från Ängelholm C med biirlan kl
o94t. Å\stianing vid F ro. Till Sk:uer'
vik;ns slrtron sår ordinarie Persontig
Därifrån vacket Promeoadvä8.
Föt bilar och cvklar är bevakade parke'

rioasplrtser ordnade inom flottiliens om'
rådi.- Parkeringsavgift 2t öre för cvkldr,
r: - 

kr för bilar och 5: - fö! bussar.
l'RÅN Jlvqdåqen' lijriar bussturerna kl
16oo. gu'saina kor till Angelholm C. Från

Skälderviken 8& ordinarie Perronlå8.
RUS^ TNTE TILL BUSSARNA, nir flYS'
uDDvirningarna är slut Utslällningtområ'
d;i hålleJöDDet rill kl r8oo. Midd.rs krn
ätas i flottiliens matsal Krooant :irtfl
mh oannkaka år daaens rätt.
VÄCÅRNÄ TILL F ro FRAMCÄR AV
KÄRTSKISSEN. VÄGYISÄRE är UPP'

satta efter de åktuell. vägatö.. TR^FIK'
POLTSER iivervakat och ledet trafiken på

de viktigaste Puokterna

NII$SON & IIIIISTIANSSON
Äil[illl0tM

T"l"loo.. 3S, mm, 580

SPORT
IARN

&

MASKIN
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- när det gäller
god mat

Uiderfabriken: Botrm- och ovanläder för sloti|verkning * läder för reseffekt- och
handskfabrikation samt för teknisft bruk.

Remfabrik: Liiderdrivremmar * Sy- och ryclremrnar - Texri äJe! _ packninp., och
andra tek iska l;derarliktar.

Sydsvenska Läder- & Remfabriks A/B
Ängelholm * TeI.: tB,7%i och ?g4 (våxet).

16 \!7

ll,crhg "T@dagen"

Det är FöRBJUDET ATT FOTOGRAF.ERA inorn flottiljens om-
råde - IÅMNA KAMERAN HEMMA!
RöIiNING ÄR FöR&IUDEN i hangarer och i närheten av flyg-
planen!

TIO FLYGTIIRER och EN MODELL av det svenskbyggda jåkt-
planet J 21 UTLOTTAS PÄ PROGRAMMEN. Som lottnurnmer
gäller numret på programmets fiirsta sida. Vinstnumren medde-
las i högtalarna och anslås på tavlan mitt 1å utställningshangaren.
Anvisningar för vinstemas utlösande lämnas på samma plats.

RUNDFT,YGNINGAR anordnas hela dagen av Ostermans Aero
Priset är 15: - kr för vuxna och 7: 50 för barn.
AlIa bör köpa FLYGNÄLEN, som säljes under flygdageu - be,
hållningen går till Kungafonilen samt andra ideella ändamål.
Efter flyguppvisningama serveras KRIGSMANNAMIDDAG -ärter och fläsk, pannkaka och svagdricka - I MATSALEN.
Priset per portion är 2: - kr och 3 kk + 2 bk. Under hela dagerr
:åljes KAFFE PÅ MARKETENTERIEI och i öSTRA HANGA-
REN på utställningsområdet, LÄSKEDRYCKER: CHOI(IÅD:
FRUKT, 

- 
GLASS, VARM KORV och RöKVERK säljes inonr

hela området.

En mindre bil- och cykel- REPARATIONSVERKSTAD är till-
giinglig i flottiljens garage.

HITIEGODS kan litnnas in i tältet vid signalmasten eller i vakteq.
FöRLORADE ÄGODELAR biir efterfrågas pä samma llatser.
"BORTTAPPAT SÄLLSKÄP" efterlyses i högtalarna endast on
verkligt skäl för efterlysning föreligger.
UPPLYSNfNGAR lämnas gäma av flottiljens personal - så långt
militära selsetessen tillåter.
BESÖKARNA UPPMANAS TILL FöRSIKTIGHET MED EI.;D!
IIJÄLP TILL ATT SKYDDA PLANTER,INGARNA INOM OM.
RÄDET!
Vissa delar av området är upplåtet som PRIVAT bostadsområde
(tjänstebostäcler). Stör inte flottiljens hyresgäster.



SCINTILLA
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ÄngboEeri och Konditori

BÄ5TAD Tel. 62 och 78

IIHK. $INÄ NNI{fiNT IiIIilIA TTTI.VNAI{NIN6AA.

De l-{ avi I land Vann P i re
De Flavilla*a g"rilrlå Reaktionsmoror

tilrrsitsigt j..rlrtflygp)arr i'Svenska Flygvapnet"

Dcn 17 april flög r:n Varnpile non-stop
från }l:rt{ield i Englrnd till Norrkö-

piirg på tidor I timrne 58 rninutcr.

De Havi!flands Stoalcholnnskontor
Linn6gaian 8.


