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OKOLNIK

Komitet Wykonawczy Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin, wyblany na
posiedzeniu w dniu 2I.I.|937 r' dokonał nastą)ujących Śplaw dotyczących odnośnie
windykacji spadku:

Sporządził listę z głaszających się osób pretendujących do spadku, przeprowadził
częściowo badania w archiwach krajowych i zagIaricznych, sporządził drze\ło
genealogiczne Rodziny Butlerów, z odnośnymi tablicami spokewnionych Rodów
przeprowadził konferencję z wybihrymi prawnikami, nawiązał kontakt z heraldykami
kraj owymi i zagtwticznymi , navńązat kontakt z Angliąza pośrednictwem
jednego z zamieszkaĘch tam Polaków, przeprcwadził' cały szereg posiedzeń
Komitetu ścisłego oraz cztery posiedzenia peŁrego Komitetu Wykonawczego'
W trakcie ptowadzerlla powyższych prac wykonawczych, ścierńy się w łonie

Komitetu dwa poglądy na sposób plowadzenia akcji rewindykacji spadku, mianowicie :
a) pomierzenie catej sprawy adwokatom i pozostawienie im inicjatyvuy działanla, |ub
b)przygotowanie całego materiafu genealogicznego ptzez Komitet, przy pomocy osób
fachowo- uzdolnionych i powierzenie dalszych c4mności któremuś z wybitnych
fachowców'
Po szeregrr dyskusji w Komitecie Wykonawczym przeważały głosy w1powiadające

się za akcją b) w przekonaniu, ie akcja ta , pozomie może kosztowniej sza w rzeczywistości
może okaże się tńszą i przedstawi większe gwarancje powodzenia.

W czasie prac Komitetu , wyłoniła się splawa konieczności stworzenia jednostki
prawnej, która by mogła mieó moc pra\łną występowania wobec władz i osób trzecich, nie
sposób bowiem w każdej poszczególnej fazie akcji ,braó upoważnienia notarialne od
wszystkich tak licznie zainteresowanych.

Po doj ściu do przekonania, że taką jednostĘ prawną mogłoby byó jedynie ''
Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokewnionych Rodzin''' postanowił pehy Komitet
Wykonawczy na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1937 roku , przystryić do utworzenia ,,
Stowarzyszenia".

W tym celu Komitet opracował Stafut ,,Stowarzyszenia Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin" i uzyskał jego zatwierdzenie i zarejestrowatie przez władze
pństwowe.

Wobec powyższego stanu nastąpić musi przekształcenie dotychczasowego Komitetu
Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin na powstałe ''S.TQWĄBZYSZ$E

ROBU BUTLEROW I SPOKREWNIONYCH RODZIN''
Celem powołania nowych władz do ,,Stowarzyszenia'' Komitet łączrrie z założycielarni

tegoż rwofują na dzień 28 listopada 1937 r. pierwsze Walne Zebranie ,,Stowarzyszenia'' w
Warszawie, na którym to zebraniu dotychczasowy Komitet złożył swoje mandaty. Wszyscy
uczestnicy w dotychczasowej akcji , przez choćby częściowe wpłacenie jM uchwalonej
składki , uzyskują prawo wzięcia udziafu w zrvołanym jak wżej _ pierwszym WALNnn\4
ZERANru STOWARZYSZENIA.

Prawo wziecia udziafu w pierwszym Walnym Zebraniu będąmieli zatem:
a)wszyscy ci, którzy uczestniczy|i w dotychozasowej akcji, pozatym



b)wszyscy ci, I<tótzy ptzezWaln}m Zebraniem wpłacą chociażby częściowo
uchwaloną składkę zł'. f0. '

Natomiast prawo głosowania przy wyborze władz do Stowarzyszeńa będzie przysfugiwaó
ty1ko tym, którzy ptzed Walnym Zebtantem lub w czasie jego trwania prześIą |ub zŁoża
deklarację członkowską do nowego Stowarzyszenia jaka do niniejszego dołączymy.

W razie niemożności bycia głosowa ó możma ptzez pełnomocników.
W tym celu na1eży wypefoiió i po podpisaniu przesłaó Komitetowi lub wręczyć

pehromoonikowi lkolor niebiesW dołączony do tego okó|nika.
Pełnomocnikiem może byó tylko ten, lilo sam posiada prawo głosowania.
Zadanięm władz nowoobranych będzie prowadzenie w dals4'rn ciągu rozpoczętej

przez Komitet akcji.
Jest rzeczą konieczną, aby wszyscy zainteresowani ptaci|i bez opóźnień składki już

uchwalone, w ogólnej wysokości ń. 70', gdyż' ociąganie się utrudni a nawet ruriemożliwi
poniekąd prowadzenie starari w Anglii , ewentualnie w innych zagtaricznych państwach.
Składki niedopłacone mogą byó przekazlwane ratami miesięcmymi.

Wobec wa:źności spraw , jakie mają byó decydowane, pożądany jest udział w Walnym
Zebraniu jak największej ilości osób zainteresowanych.


