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Zatządu Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin

Sprawy spadkowe.

Wobec tego, że badania sprawy spadku po Butlerach ujawniĘ istnienie
większej ilości różnych spadkodawcach tego nazwiska, pozostających ze sobą w nie
wyjaśnionych stosunkach pokrewieństwa oraz wobec tego, ż9 wiadomości o tym spadku (
o Ęch spadkach ) w rodzinach polskich przechowywane, wykazują ńżme źródta
pochodzenia i muszą byó systematycznie podzielone na odrębne $upy, w żadn}'rn nieraz
związku ze sobą nie pozostające, okazało się koniecznyn zwróció się do wszystkich,
którzy dotychczas swój akces do działa|ności Stowarzyszenia ogłosili' z prośbą o
udzielenie odpowiedzi na p1.tania wyrażone w załączonymkvrcstionariuszu.

Leży w interesie wszystkich ewentualnych spadkobierców, by
odpowiedzi udzielone przez nich zostały bez nłłoki, na podstawie jedyrie własnych
wiadomości , bez porozumiewania się z innymi ewent. Spadkobiercami i bez ewent.
Uzgadniania odpowiedzi, które winny byó możliwie dokładne i zupełnie prawdziwe,
wolrre od dodatków fantastycznych, nie opartych na rzeczywistej tradycji lub
rzecz1tvistych faktach. itódła informacji pierwszej (pismo, osobę informatora, czas
otrzymania informacji ) nalezy dokładnie określió gdyż to posiada szczegóLnie doniosłe
znaczenie.

Siedziba Stowarzyszenia

Siedziba stowarzyszenia od dnia 1 stycznia i939 loku mieśció się
będzie przy ul. Żltawiej Nr 27 m.1 telefon 9-43-92.
Biuro Stowarzyszenia cz;ynnebędzie od godziny 17:00 do 19:00'

Zaległe składki członkowskie.

Rada Stowarzyszenia na Posiedzeniu w dniu 12 grudnia 1938 roku
powzięła uchwałę o skreśleniu z listy tych członków, któtzy do 1 lutego 1939 roku nie
nadeślą do stowarzyszenia deklaracji w sprawie spłaty w terminie do 30 czerwca 1939
roku składek za czas do 31 grudnia 1938 roku.

Uchwała rady spowodowana została tym, że na 381 człoŃów
stowarzyszenia _ 92 osoby opłaca składki regulamie, 75 osób nieregulamie, a 214 osób
nie wpłaca składek wcale.

W wykonaniu uchwały kady Zarząd zwraca się do członków z prośbą
o możliwie odwrotne nadsyłanie tych deklaracji.

Zaruąd lprasza jednocześnie o dokonanie wpłat wyłącznie na konto Nr
4.7864 w Pocztowej Kasie oszczędności ,'Stowarzyszenie Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin''' a nie pocztą.

Warszawa , dna 27 grudnia 1938 roku
Zatząd


