
Andere gemeenten. 
MuzlekrestivaJ. -- BINGELRA.DE. Op 1 Juli a..s. 

I(eruJiszonda.g hor~pt de harmonie Bt. Caeci:lia 
haar 20-jrurig bestaan lluisterrujk te vieren door 
lret houden va-n haar· aangekondigd groot inter 
natlOllaai Fe,stival; Bestuur en werkende leden 
llehben geen moeite gespaard om haa.r zusterv-er 
eenlgingen zoowél hannonie, fanfare als zang 
gez·a;schappe-n zoo talrijk mogelijk uit ~ noodl 
gen ter IJijwon1nS1, opluistering en welsla.gen va.'Il 
dit feest~ Narur we vternemem zijn oo hier gla.n:a 
rijk In.. gesJaagd, want tot on heden hebben 
bereids 28 vereenigingen hutllne medewerking toe 
gezegd waaronder het alom zeer gunstig bekende 
dubbelquartct d-er wereldberoemde Kon!n:kltjke 
zangve.reen!ging; de ... Ma.streechtv Staar''. dit 
qua.rtet zaa aan haar beurt van optred-en eeGl pa.ar 
pll'achtnummena ten gehowe brengcm. Na afloop 
van bet festival zaJl in de teestweide. welke voor 
d_eze gelegenheld electrisch verlicht ia eem avond 
concert gegeven worden; naast instrumemta;le 
muziek door meermaats bekNoude verecmigtngen 
heeft genoemd dubbelqua.rflet voor deze gelegen· 
heid een ze<:tal pxachtnummers op het repertoire 
Voor mw.jekliefhebbera is dien dag in Bingell'&de 
derhalve ten volle te genieten .. 
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