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: s,twndar marhnudstider

\Pr"*iiir star:t- i Smedst orp
| ftUr* av en marknaalennas ouvert5tr i syclöstra Skåne spclas upp I
,Snrbpstorp i fhdrEorr. Då äf d.et dags för ilen år.Jigen återkommande som-

'I .mårlnarknatten ro*r lsgSftdalln&ansr. Marknaden 1g?2 i S$edgtorp
med gångna tiders marlmader

men det brukar vara en glacl och

upp emot 5.000 besökare,

et blev pribllksucc6, Numera . äi' inte

brandkårens kämratförening ensam
om att arfangerå marknaden i
Smedstorp utan även Smedstotps IF
är med om att ariangera detta jippo.

Det btåstes alltså ny4t liv i mark-
nadcn o,qh i morgon räknar man
möd att dryst 50 stånd skaii resas.
Dessutom kommer ett antål s k Iös-
hästar. Krämare som salubjude.! klä-
d,cr, husseråd. tavtor. träslöd lekn*'
ker och jnte minst marknadsiraramel-
ler kommer att vara på plats då
marknaden startar i morgon bitiida.
Tivolianoralningar finns ookså dii"
gammal och ung kan roa sig.

Kommersen brukar vala gocl vilket
gör att rnarknaden är PoPulär även
blanrt f örsäljarna, Besökarna kommer
för att göra inköP o,eh inte enbart:
för att förlusta sig som ofta är fallet
på de.stora marknaderna, exempelvis

giKivtk.
ffiå

l'L l{ängder av

Ld loppmarlrrradsprvlar

l$ämeOstorpslorna har gJort rejäla
lbpprensningw'1 sina gömmor vilket
I seti dd båda föreningatna ett rikt
l3"tii-""t- "r 

prytar ätt sfia* på

I loppmarknaden, för vilken startskol-
It"t går kt rL. I morgon utrymmes

I brandstationen helt vad gäller biler
I och brandmaterial och loppmark-
I nadsstånd riggas uPP i stället.
I för att ta med något av allt det som

I kommer att saiubjudås kan nämnas

I möbler av alla slag såsom eanap6er,

I t<yrkbän'kar, bord, soffor, fåtöljer och
I skåo.
I En "rullebör" som kcnske kan få
I en hedersplats I trädgårdstäppan se'
I dan den fyllts meal biommor finns
I lit som kungatav'lor från anno dazu-
I mal jämte andra gamla konstverk'
I vidare finns det eftertraktade kop'
I parsaker, Ierkrrls. strykjärn. järngry-

I tor, emalJerat köksattiralj och mycket
I annat.
I rutt brukbara TV-apparater, spl-
I sar ocfr kylskåp salubjuds liksom
I rettskap och lantbruksmaskiner. Vis-
I serligen kan årets marknatl inte mä-
I ts sie i storleksortlning metl gångna

I ti.l"tr di.t"rourknaaler, meil smådjur
I såsom kaniner och duvor kan hu-
I Bade.spekulanter inhantlla i morgon'


