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Allan
Lejemålet welder kun til onsdag eftermiddag,
hvor garantisummen skal mere skaffet

mellem Allan Ronne, hans far
Valdemar Rønne Jensen og ad-
vokat V. Forsberg fra advokat-
firmaet Poul Stærmose, dcr

repræsenterer Byggeriets Real-
kreditfond.

Kontrakterne med de to
biografdirektører, der i de sidste
par måneder har drevet ABC-
biograferne udløb i gar, cg det
er således familien Rønne, der
star med ansvaret for bygnin-
gens drift - i hvert fald ons-
dag kl. 16.

Skal skaffe ca.
700.000 kr.

Det kontantbeløb, der kvæves
for at familien Rønne kan be-
vare ABC-teatret i familiens
eje er på mere end 700.000 kr.
bl. a. til betaling of forfaldne
og indeværende terminsydelser
til Byggeriets Realkreditfond.

Det er lykkedes for hver-
ken Allan Rønne eller Valde-
mar Ronne Jensen at skaffe

dækning for hole dette beløb,
og lettere er det vel næppe ved,
at Allan Rennes ejendom,
Tranevej 4, Juelsminde, er an-
nonceret som begæret på
tvangsauktion den 4. august.

Hvis lykkes for familien
Rønne at skaffe pengene Inden
onsdag kl. 16 vil det dermed
være ensbetydende med, at

såvel Den Danske Bank, Horsens
kommune og andre lcreditorer,
fortrinsvis lokale

håndværksmestre og leverandører har tabt
millionbeløb på kulturhuset. Det
samlede tab vil for dem komme
til at ligge pA mellem 3 og 4
mill. kr. Ingen har imidlertid
indtil nu tilkendegivet, at de
yderligere ønskede at investere
i bygningen ved at afgive bud
ved de to auktioner. 

pen

Allan Ronne har indtil bart efter auktionen fandt sted

pa onsdag kl. 16 lejet
ABC-teatret. Har han og
hans far, Valdemar Ronne
Jensen, ikke inden den tid
skaffet den garantisum,
der er nodvendig i forbin-
delse med Valdemar Ron-
ne Jensens bud pa forste
auktion for tre tiger siden,
vil kulturhuset pa

Strandkærvej sandsynligvis blive
solgt til anden side.

Dette er det foreløbige resul-
tat of det mode der umiddel-
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