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ARCHYVU   SAUGYKLOSE

KLAIPEDOS  KRASTO  ISTORIJOS  §ALTI_NIAI:
HUGO  SOJAUS  XVIII  A.-XX A.  PIRMOSIOS  PUSES  ARCHYVAS
LIETUVOS  MOKSLU  AKADEMIJOS  CENTRINES  BIBLIOTEKOS

RANKRASCIU  SKYRIUJE

1946   in.   Lietuvos   Mokslu   Akademijos   Centrine   biblioteka   gavo
Hugo  Sojaus   (Scheu)   archyva,  kuris   1965  in.  buvo  papildytas.  Da-
bar   jis   yra   sutvarkytas   ir   sudaro   minimos   bibliotekos   rankras6iu
fonda  Nr.   170.  Nedidele  H.   Sojaus  archyvo  dalis,  1ie6ianti  daugiau-
sia   vokie€iu   ra§ytoja   Hermana   Zudermana     (Sudermann,     1857-
1928),  yra  patekusi  i  Lietuvos  nacionalines  M.  Mazvydo  bibliotekos
Rankra§€iu   skyriu    (Zebryte    J.   Atiduota   mokslo   reikalams   //
Biblioteku   darbas.1983.   Nr.12.   P.10~12).   Siuo   metu   H.   Sojaus
fonda  Lietuvos  MA  Centrines  bibliotekos  Rankra§6iu  skyriuje  suda-
ro   3062   saugojimo   vienetai:    rankra§6iai,   ma§inra§€iai,   spaudiniai,
nuotraukos.  Absoliuti  dokumentu  dauguma -vokie6iu  kalba;  yra  ir
lietuvii!,  anglng  kalbomis.

Fondo   sudarytojas   Hugo   Sojus   (1845.IV.1~1937.VII.25)  i.Silu-
tes   dvarininkas,   gyveno  ten  nuo  XIX  a.   paskutinio  desimtmecio  iki
mirties.   Jo   rato   amzininkai   vertino   ji   kaip   pavyzdinga   tikinillk?,
ekonomista,  administratoriu. Jam buvo  suteikti  ekonomijos  (1906 in.) ,
kra§to   ekonomijos    (1918   in.)    patarejo,    Karaliau€iaus   universiteto
garbes  daktaro   (1922  in.)   titulai.  Turejo  ir  neabejotina  poeto   (bent
jau   meistri§ko   eiliuotojo)    talents    (Zr.   Leweck    R.   Generalland:
schaftsdirektor  in  Ostpreussen.  K6nigsberg,1924).  Lietuvlu  kulttiral
nusipelne   kaip   lietuviu   tautosakos   ir   liaudies   meno   rinkejas     (Zr.
Dedele    A.   Tevo   ir   stlnaus   daktarng   Scheu   lietuvi§kas   muziejus
Siluteje  //   I§karpa   fonde  Nr.   256).   Apra§ytas   lietuviu   enciklopedi-
jose   (Mazoji   lietuviskoji  tarybine   enciklopedija.   1971.   T.   3.   P.   424;
Lietuvi§koji   tarybine   enciklopedija.1983.   T.10.    P.    619);    pla€iau
Zr.   Ti§kus    F.    Siluti§kis-1ietuvininku    tautosakos     rinkejas   //
Mokslas  ir  gyvenimas.  1985.  Nr.  4.  P.  35.

H.   Sojus   gime   Klaipedoje,   pirklio   ir   laivininko   Arnoldo\.-I,
Sojaus   (1`811  Urn.   KlaipeaojeL  1887  in.   Lebarluose)   ir  Rozetes\      +    1                     /  <  ,\-~           1  r\  A r\

tie`J{br-a-a-e°dca-nt `  18+63   in.)    praktik-a.v-osi    ivairiu-ose   Klaipedos  .kra§to
dvaruose.  1869~1870  in.  du  semestrus  studijavo  Berlyno  Zemes  tikio
institute.   Kilus   Prtisijos-Pranctlzijos   karui    (1870~1871   in.),   ne-
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buvo  mobilizuotas,  nes  kariavo  jo  brolis   Karlas   Sojus   (veliau   fsru-
ties  advokatas)„   1873  in.  uosvio  le§omis  11.   Sojus  pirko  is  varzytiniu
Lebartu   (prie  Klaipe¢os)   dvara   (1500  margu,   apie  750  ha   Zemes).
Jame  ir  gyveno,  kol   1889  in.  is  Eduardo  Radkes  isigijo   Silutes  dva-
ra    (6000   margu).    Dalyvavo    Silutes    (Urbiskiu)    garines    plytiiies,
Silutes   durpiu   krajko   fabriko,   Rytu   Prtisijos   siauri!ju   gelezinkeliLf
akciniu   bendroviLf   veikloje    (jLf   valdybL£,   revizijos   komisiju   narys).
XIX  a.  paskutiniame  ketvirtyje-XX  a.  pradzioje  ejo  daugybe  visuo-
meniniL±   pareigu.    Nuo    1874   in.   buvo    Klaipedos    aps.    Zemes    tlkio
draugijos     narys   ir   sekretorius,     Dovilu    vals6iaus    vir§aitis     (nuo
1881   in.)    ir  Dovili£   1ietuviL±   bazny€ios   tarybos   narys.   Daugiau   kaip
30  in.-Klaipedos   (1884-1919  in.)   ir  Silutes   (nuo   1909  in.)   apskri-
6iu  valdybL±  narys.   Gerokai   prisidejo  prie   Silutes   gyvenvietes   isple-
timo  ir  tvarkymo.   Nuo   1888   in.   bendr\avo   su   kilusiu   i§   Silutes   vo-
kie6iu  ra§ytoju  H.  Zudermanu  ir  Siluteje  gyvenusia  jo  motina.   Ilg?
1aika   veike   draudimo   sistemoje:    Siaures   Vokietijos   draudimo   nuo
kru§os   apygardos   direktorius   1887-1912  in.;   draudimo   nuo   ugnies
komisaras  Klaipedos  apskri6iai   1893-1904  in.;  Rytng  Prtlsijos  Zemes
draudimo  istaigos  valdybos  narys  1899-1910  in.

Po  Pirmojo  pasaulinio  karo,   Klaipedos  kra§ta   atskyrus   nuo  Vo-
kietijos,   H.   Sojus  buvo  renkamas   i  svarbiausius   Klaipedos   „1aisvo-
sios  valstybes"  valdzios  organus:   buvo  I   direktorijos  narys,   Klaipe-
dos  kra§to  Valstybes  tarybos  pirmininkas   (iki   1921   in.).   |ktire  Rlai-
pedos  kra§to  Zemes  tikio  rtimus  ekonominiams  rysiams  su  Vokietija
palaikyti;   buvo   tu   rtimu   pirmininkas    (nuo    1921    in.-narys).   Pri-
jungus   Klaipedos  kra5ta   prie  Lietuvos,   1926  in.   1aikinai   ejo   Silut6s
apskrities  vir§ininko   (Landrat)   pareigas.

Svarbiausia  savo  veiklos  sritimi  Pirmojo  pasaulinio  karo   metais
ir  ypa6  po  jo   H.   Sojus   buvo   susijes   su   Rytng   Prrisija   ir  jos   Zemes
tikio   kredito   sistema.   Btidamas   Rytu   Prdsijos   Zemes   tlkio   kredito
draugijos   narys   (nuo   1887   in.   Klaipedos,   nuo   1915   in.   Silutes   ap-
skrities  deputatas  toje  draugijoje,  nuo   1907  in.  Tilzes   departamento
direktorius),   H.   Sojus   pasieke   svarbiausios   Rytu   Prtisijos   junkeriu
organizacijos   generalinio   direktoriaus   pavaduotojo    (nuo    1917   in.)
ir  generalinio   direktoriaus   posts   (1921~1925  in.).   XX   a.   3   de§imt-
me€io   pradzioje   lygiagre6iai   vadovavo   RytL£   Prtisijos   Zeme   aprtipi-
nimo  sajungai   (jos  tikslas  buvo  apgyvendinti  i§tremtus  i§   Lenkijos
vokie6ius).  Kad  galetu  uzimti  pareigas  Vokietijoje,1920  in.  pardave
Lebartu   dvara   ir   vietoj   jo   nusipirko   Endritinu   dvar?   prie   Tilzes
(pardave  apie  1929  in.).

Lietuvi§kai   H.   Sojus   pramoko  praktikuodamasis   dvarininku   Ha-
nng    (Hahn)  `Lapynes   ir   Sernng    (1865-1867   in.)    dvaruose.   Veliau,
dirbdamas  dvarininkng  Gubu  Gechefeno   (G6tzh6fen;   1867-1868  in.)
dvare,   Sperberiu-Priekuleje    (1871    in.),    Silininkuose   prie   Tilzes
(1873  in.),   Lebartuose  ir   Siluteje,   pradejo  rinkti   lietuviu  tautosaka
ir  leksika.  Jo  skatintojas  ir  mokytojas  buvo  Karaliau6iaus  un-to  pro-
fesorius  A.   Becenbergeris   (su  jo  §eima   H.   Sojus   artimai  bendravo
nuo    1880   in.).   Buvo   vienas   Tilzes    LietuviL±    literattlros    draugijos
steigeji!.   Rinko   taip   pat   archeologijos   ir   lietuving   etnografijos   ob-
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jektus.   Lietuvi§kas  rinkinys  uzeme  du  jo   Silutes  dvaro  gyvenamojo
namo  kambarius.  Dvaro  pastatus  daze  ir  dekoravo  Klaipedos  kra§to
lietuviu   liaudies   architekttlrai   btidinga   puosyba.   Lietuviu   liaudies
meno  objektais  H.  Sojus  talkininkavo  Karaliau€iaus  „Teviskes``  mu-
ziejui,  Vokietijoje  padedavo  rengti  Rytu  Prtisijos  lietuviu  memo  pa-
rodas.

Mire  sulaukes  92  metu;  pries  mirti  buvo  apakes  viena,  veliau  ir
abiem  akimis.

H.   Sojus  buvo  vedes   Klaipedos  pirklio  ir  laivininko  Johano   Sul-
co  ir  angles  Marijos  Volton   (Walton,  kilusi  is  Halio  miesto)   dukteri
Dzein?    Sulc    (Marie   Jane   Schultz,    1856-1880   in.).   Del   Zmonos
ankstyvos   mirties   santuokoje   gyveno  tik   5   metus.   Turejo   2   stinus
ir   dukteri.  Vyresnysis   stinus   Erichas   Sojus    (g.   1876   in.   Lebartuo-
se-1929   in.)    studijavo   Vokietijoje   gamtos   mokslus   ir   medicina.
1909  in.   Italijos  Ospedale6io   (Ligtirija)   kurorte  veda  §veicare,  vies-

ene   Hauser).   Pirmojo
varija)    karo   belaisviu
ytojas  fronte  prie  Min-

tauj6s.   Ka-r-ui-baigiantis,   tevas   i§rtipino   jam   Silutes   apskrities   gy-
dytojo  vieta.   1922-1926  in.   ejo   Silutes   apskrities  vir§ininko  parei-
gas.   Domejosi   Klaipedos   kra§to   archeologija.   Pries   gyvenimo   pa-
baiga   persikele   i   Fovinkeli    (Vohwinkel,   V.   Vokietija).   Mire   nuo
plau6iu   uzdegimo   1929.VII.28   garlaivyje   „Sierra   Ventana"   per   tu-
ristine   kelione   po   Norvegijos   jtira.   Palaidotas,   kaip   ir   tevas,    Si-
luteje.

Ericho   Sojaus  na§1e  E.   Hauzer   su  vaikais   pasiliko   Silutes   dva-
re.  Jauniausias   E.   Sojaus   sdnus,   fondo   sudarytojo  vaikaitis   Hugo,
gimes    1925   in.,   pries   Antraji   pasaulini   kara   buvo   dar   paauglys.
Antras  stinus  (vidurinysis)  Giunteris  (Gtinther  Scheu)   1933-1937 in.
studijavo   Miuncheno   un-te   ir   Ham-Mindeno   Auk§tojoje   mi§kinin-
kystes  mokykloje.   Silutes   dvara  paveldejo  fondo  sudarytojo  vaikai-
tis,   E.    Sojaus   vyriausias   stinus   Verneris    Sojus    (Werner   Scheu,
9.1910  in.).  Vokietijoje  baiges  medicinos  mokslus,  jis   dar  Antrojo
pasaulinio  karo  metais   (veikiausiai  su  motina   ir  jauniausiu  broliu)
tebegyveno   Siluteje.   Studijuodamas   buvo   sportinio   §audymo   6em-
pionas,   prisidejo   prie   hitlerininku,   Antrojo   pasaulinio   karo   metais
buvo   Silutes   SS   dalinio   vadas.   UZ   dalyvavima   tarybiniu   Zmoniu
Zudynese  Naumiestyje  po  karo  VFR  teismas  ji  nuteise  kaleti  iki  gy-
vos   galvos    (Lachauser    Ula.   Prarastoji   Anike   //   Tarybine
Klaipeda.1989.  Nr.134).

Jaunesnysis   fondo   sudarytojo   H.   Sojaus   stinus   Hugo    (1880-
1916  in.)   uzaugo   pas   senelius   Klaipedoje.   1898-1903   in.   praktika-
vosi  Johanenhofo  dvare  prie  Veluvos  ir  kituose  Rytu  Prtlsijos  dva-
ruose,   tarnavo   dragtint!   pulke   Tilzeje.    1905   in.   studijavo   Breslau
(dab.   Vroclavo)    universitete.   Zuvo    1916.V.20   kautynese   prie   Ver-
deno.

Fondo  sudarytojo  dukte  Elena  Sojtite   (Ellen  Scheu,  gim.1879m.
Lebartuose)   buvo  suzadeta  su  prof.  A.  Becenbergerio  stinumi  Erns-
tu.  Jam   1905  in.   Kaire  netiketai  mirus,  E.   Sojtite  susirgo  dziova   ir
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ilgai  gydesi  ivairiuose  Vokietijos,  Sveicarijos  kurortuose.  Pasveikusi
1915   in.   Berlyne   i§tekejo   uZ   inzinieriaus   elektriko,   veliau   Zinomo
mokslininko   fiziko   Valterio   Rogovskio    (Walter   Rogowski,    1881-
1947  in.).   Gyveno   su  juo  Jenoje,  veliau   isikdre  Achene   (V.   Vokie-
tija).   Ten   jos   vyras   deste   Acheno   auk§tojoje  technikos   mokykloje.

Duomenu   apie   E.   Sojtites-Rogovskienes    (Rogowski)   tolesnf   gy-
venima   po  tevo  mirties   (1937  in.),  kaip   ir   apie  kitu   fondo   sudary-
tojo  palikuoniu  gyvenima  po  Antrojo  pasaulinio  karo,  fondo  medzia-
goje  nera   (tik Zinoma,  kad  V.  Rogovskis  mire  1947  in.).

Fondas   susideda   is   3   daliu:   I.  Asmeninis   H.   Sojaus   archyvas:
2.   H.   Sojaus   §eimos   naring    (tevu,   uo§viu,   vaiku),   kai   kuriu   kitl|
asmenu,  susijusiu  su   Soju   §eima,   archyvt2  nuotrupos;   3.   H.   Sojaus
kolekcija:   Klaipedos   krasto   (daugiausia   Silutes   apskrities   vietoviu
bazny6iu  ir  mokyklu  XVIII   a.-XX  a.  pr.  archyvu   liekanos,  ivairtis
spaudiniai   ir   laikras€iu   i§karpos,   1ie€ian€ios   Klaipedos   krasto   pra-
eiti  ir  politine  padeti  1918-1937  in.

Fondo   medziaga   yra   svarbus   Saltinis   XIX   a.   pab.-XX   a.   pir-
mt!ju   de§imtme€iu.   Rytu   Prtisijos,   apskritai   Vokietijos   dvarinill.ku,
valdininkijos,    miesto    burzuazijos    gyvenimui    pazinti;    Iituanistikai
ypa6  vertingas  tuo,  kad  joje  atsispindi   Prtisu   Lietuvos  XVIII   a.--
XX  a.  I  puses  istorija.

Medziaga   sudeta   dalykine   chronologine   abeceline   tvarka   ir   su-
skirstyta  i  9  skyrius.

I.  Personalijos  (sign.I-287)

Skyrius   turi   10   poskyriu.   I   pradzia   sudeta   genealogine-biogra-
fine  medziaga   apie  paties   fondo  sudarytojo  ir  jo   Seimos   nariu,   gi-
minai6iu   bei   visos   Soju   gimines   ir  herbo   kilme   (poskyris   I.1).   Ta
medziaga   specialiai   rinkta   sumanytai   Soju   gimines   istorijai,   taip
pat   jos   ariju   kilmei   irodyti    (Hitlerio   valdymo   metais).   Ja  sudaro
susira5inejimas   su   specialistais   genealogais,   Rytu   Prtisijos   ir   Klai-
pedos  kra§to  evangelikLf  liuteronu  parapiju  klebonais,  XVIII-XX a.
Soju  gimines   nariu  metrikai,   pranesimai   apie  ju  krik§ta,   suzadetu-
ves,   vestuves,   mirti.    Cia   yra   vienintelis    fonde    Klaipedos    kra§to
istoriko  J.  K.  Zembrickio   (Sembritzki)   1ai§kas-autografas   (sign.10).
Poskyris   I.  2.   „H.   Sojaus  biobibliografija":   bro§itiros   apie  rl.   Soju.,
1aikra§6ing   straipsniu   apie  ji   ir  jo  veikla,   santykius   su   lietuviais   i§-
karpos.   Poskyris   I.3.   „Asmens   dokumentai":   H.   Sojaus   svarbiausiu
gyvenimo   ir  veiklos   datu,   eitu   pareigu   sara§ai,   metrikai;   mokykli-
niai,   praktikavimosi   dvaruose   („inspektoriavimo"),   paskyrimng   ivai-
rioms  pareigoms  pazymejimai;  garbes  rangu,  apdovanojimu  ordinais
patentai   ir   diplomai;   keliones   i   Egipta   pasas   (1904   in.);   gimtadie-
nil!,  jubilieju  §ventimo  apra5ymai,  taupomosios  knygeles,  testamen-
tai,  medziaga,  susijusi  su  I.I.  Sojaus  mirtimi.

Tarp  kitu  ra§tng  ir  dokumentu   (susititng  i  vienetus)   Cia  yra  V.  Ku-
dirkos  „Tauti§kos  giesmes"   H.   Sojaus  vertimo  i  vokie6iu  kalba   au-
tografas   (sign.105),  P.  Galaunes  sveikinimas  H.   Sojui   (sign.112),
A.  Becenbergerio  ir G.  Neselmano  (Nesselmann)   1ai§ku.
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E
Toliau   sudeti   H.   Sojaus   (gal   ir  kitu   Seimos   narii!)   mokykliniai

ir   studiju   mett!   sasiuviniai,   i§rasai,   uzrasai,   Klaipedos   aukstesnio-
sios   miestie6iu   mokyklos   mokytojo   E.   Valdhauerio   vadoveliai    (pa-
galbines  mokymosi  priemones   (poskyris  I.4).  Poskyryje  I.5 -H.  So-
jaus  dienora56iu  pobtid2io  uzra§ai,  atsiminimai  apie  vaikyste  ir  jau-
nyste   Klaipedoje   (apie   Klaipedos   XIX   a.   vid.   vaizda,   apie   Silutes
dvaro  isigijima,  archeologinius  kasinejimus  Sernuose   (su  A.  Becen-
bergeriu   ir   R.   Virchovu),   kelione   i   Norvegijos   fiordus    (1903   in.),
bendravima  su  Prtisijos  princu  Joachimu   (1915,1917  in.),   apie  Ry-
tu   Prtisijos   krastotyrininke   Dzenet   Kop    (Jennet   Kopp),   kilusia   i§
Priekules;   H.    Sojaus   atsiminimu   apie   Klaipedos--Dovilng   siaurojo
gelezinkelio  tiesima  yra  skyr.11.1   (sign.  330).

Sia`me   skyriuje   taip   pat   yra   H.   Sojaus   kalbos,   sakytos   ivairio-
mis  progomis   (poskyris  I.6),  paskaitos,  rasiniai,  nuomones  daugiau-
sia  Vokietijos  ekonomikos,  Klaipedos  kra§to  dvarui  ir  valstie6iu  tikio
istorijos,  kovos   su   infliacija   po  Pirmojo  pasaulinio  karo  klausimais
(poskyris   I.7).   Cia   yra   Prtisu   Lietuvos   vokie6iu   Pleviu    (Plehwe)
gimines    (sign.    180,   yra    lituanikos),   dvarininku   Gubi!   Gechet`eno
dvaro    (prie   Klaipedos)    istorijos   apybraizos,   projektas   apie   dalies
Zemaitijos  prijungima  prie  Klaipedos  ir  Silutes  apskri6iu   (1918  in.),
Svek§nos  dekano  J.  Maciejausko  charakteristika   (sign.194).  Posky-
ryje  I.8  ,,Eiles"   sudeta   H.   Sojaus  poetine  ktiryba:   proginiai  eilera§-
€iai,  uzstales  daini!,  eiliuotng  sveikinimng  ivairiomis  progomis  tekstai,
namu  teatro  vaizdeliai.   Yra  A.   Becenbergeriui,   ra§ytojui   H.  Zuder-
manui  dedikuotu  ktlriniu.

H.  Sojaus  lituanistine  vei'kla  atspindi  I.9  medziaga:  ra§tai,  rank-
ra§6iai,  susira§inejimas   (sign.  236-264).   Cia  yra   Klaipedos   kra§to
lietuviu  tarmes  uzrasu,  lietuviu-vokie€iu  kalbu  Zodynelis,  H.  Sojaus
uzrasytu   lietuviu   pasaku,   susirasinejimas   lietuviu   etnografiniu   ob-
jektu  rinkimo  ir  eksponavimo  reikalais.

Poskyryje   I.10   „Kiti   autoriai"   daugiausia   Rytng   Prtisijos   kra§to-
tyrininkes   DZ.   Kop    (ja   H.   Sojus   Selpe)    straipsniai    (ma5inras6iai
ir  i§karpos),  poezijos  ktiriniai;  Urbi§king  plytines  direktoriaus  M.  Ku-
biliaus    (Kubillus)    atsiminimai   apie   XX   a.   pr.-3   de§imtme6io   Si-
1ute   (daug  kandziu   dalyku   apie   H.   Soju);   DZ.   Kop   ir   P.   Lenskio
atsiminimai  apie  1914-1915  in.  kara  Rylu  Prtisijoje.

II.  H.  Sojaus  tikine veikla  (sign.  288-732)                       t

Skyrius   apima   H.   Sojui   priklausiusiu   dvaru    (Lebartt!,   Silutes,
sklypt!  Verdaineje,  Karveli5kiu  palivarko  prie  Silutes,  Endritinng  dva-
ro   prie   Tilzes),   Zemes   sklypng   ir   namu   Karaliau6iuje   nuosavybes,
valdymo   ir  tikinius   dokumentus.   Cia   taip   pat   sudetos   archivalijos
akciniu  bendroviu  ir imoniu,  kuriu  dalininku  ar  valdybu  nariu  H.  So-
jus  yra  buves.  Taip  i  H.  Sojaus  fonda  pateko  Traksedziuose  esar}6io
Silutes   durpiu   kraiko   fabriko   (1882-1936   in.),   Urb'iskiu   palivarko
ir  garines  plytines   (1886-1940  in.)   dokumentai,  valdybu  posedzii!,
akcininku   visuotining   susirinkimu   protokolai,   statistikos   duomenys,
balansai,   gamybos   ataskaitos,   susirasinejimas.   Cia  yra   Rytu` Prtlsi-
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jos   s.iaurt!ju   gelezinkeling   akcines   bendroves   ataskaitos   apie   jos   fi-
nansine  btikle  ir  H.  Sojaus  susirasinejimas  su  ta  bendrove  del  gele-
Zinkelio  nutiesimo  i§  Silutes  iki  Zemai6ii£  Naumies6io.   Silutes  dvaro
dokumentu  yra  nuo  1731  in.-ne  tik  is  H.  Sojaus  nuosavybes  metl!,
bet  nuo  XVIII  a.  vidurio  iki  XIX  a.  8  de§imtme6io,  kai   Silutes  dva-
ro   savininkais  .ir   vals6iaus   valdytojais    (amtmonais)    buvo   Radkit£
(Radke)    gimines   atstovai.   Yra   duolnenng   apie   Silutes   pa§to    stoti
1852-1876  in.,  o  i§  H.  Sojaus  nuosavybes  laiku ~ apie  Auk§tumalo
p:lkes   Nemuno   deltoje   (vad.   „Bismarko   kolonijos")    Zeming   isisavi-
nim?,  anuo  laiku  gama  i§garsint?.

Urbi5kiif  garilies  plytines  dokumentng  bylose  pasitaiko  iri§tu „Klai-
pedos   kra§to   Ziriit2"   egzemplioriu.   Yra   duomenng   apie   Rusijos   karo
belaisviu  panaudojima  Pirmojo  pasaulinio  karo  metais  durpems  kas-
ti,  apie  durpiu  kraiko  fabriko  direktoriaus  M.  Kubiliaus  baudziam?j?
byla.                                                                                     ,

Tarp  Lebartu  dvaro  dokumentu  yra  ivairiu  Rytu  Prtisijos  ir  Klai-
pad.os.k.ra.§to  dvaru   (Lapynes,   Sernu  ir  kt.)    1819-1876  in.  sutar6iq
su  !valrials  amatininkais  ir kitais  samdiniais.

/

Ill.  H.  §ojaus  visuomenine ir tarnybine veikla  (sign.  733-1167)

Ill.I.   „Klaipedos   apskrities   Zemes   tikio   draugija"    (sign.   733-
745,1844-1893  in.):   XIX  a.11   puses   §ios   draugijos  statutai,   naring
sarasai,   susirinkimng   protokolai,   medziaga   apie   Zemes   tlkio   parodu
r€ngima.  Pazymetina  byla  apie  dvaru  darbininku  padeti  ir  jos  geri-
nimo  sitilymus   (1846-1848  in.,  sign.  738).

Ill.2  iir   Ill.3-„Klaipedos    (sign.   746-792,1879-1927   in.)    ir
Silutes   apskri6ing   (sign.   793-870,   1804-1940  in.)   valdybos":   atsi-
spindi  H.  Sojaus  dalyvavimas  jng  veikloje.  Pacing  tt!  instituciju  doku-
mentu   (ypa6  Silutes  aps.  valdybos)   H.   Sojaus  fonde  i§1ike  nedaug.
Pazymetina:   Klaipedos  aps.  valdybos   1879~1886  in.,   1914-1917  in.
veiklos   ataskaitos,   posedziu   protokolai    (1879-1919   in.),   medziaga
apie  Klaipedos  miesto  i§skyrima  is  apskrities   (1892-1919  in.),  Klai-
pedos   anglikonu   bazny6ios   perdavim?   Klaipedos   miestui    (1903-
1907   in.).   Cia   taip   pat   yra   medziagos   apie    Sysos   tilto    Siluteje
(1804-1895   in.),   Rusnes   tilto    (1910-1911    in.)    statyb?,   ve`islinit2
gyvuliu  parodas  Siluteje,  Priekuleje   (1888-1904  in.),  Silutes  Zemes
rikio  Ziemos  mokyklos   dokumentai   (1897-1911   in.),   Silutes   apskri-
ties  biudzetu  projektai   (XX  a.  2   de§imtmetis),   H.   So,jaus  ir  jo   sti-
naus  Ericho,   kaip   Silutes  apskrities   virsininku,  tarnybinio  susirasi-
nejimo   fragmentai;    Silutes   laikra§6io   „Amtliches   Nachrichtenblatt
des  Kreises  Heydekrug"  1940-1941  in.  komplektas.

I  §iuos  poskyrius   (Ill.2  ir  Ill.3),  vadovaujantis  dalykiniu  princi-
pu,  itraukti  ir  H.  Sojaus  i§ra§ai,  spaudiniai,  laikra§6iu  i5karpos  apie
tu   apskri6iu    (ypa6   Silutes)    vietoving   ir   Klaipedos   miesto   istorija
(nuo  XIII   a.)   bei   apie   svarbiausius   H.   Sojaus   gyvento   laiko   ivy-
kius  tose  apskrityse,  nes  medziaga  jo  specialiai  rinkta  ir  susijusi  su
veikla   Klaipedos   ir   Silutes   apskri6iu   administracijoje.   Pazymetinas
spaudiniu  rinkinys  apie  Klaipedos  laivininkyste  1854-1878  in.   (sign.
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756).   Cia   taip   pat  yra   Ziniu   apie  J.   Zembrickio   „Klaipedos   apskri-
ties  istorijos"  para§ymo  ir  i§leidimo  aplinkybes   (sign.  792).

Poskyrio   Ill.3  medziag?   papildo  kitas-III.4   (sign.   871-891).
I   ji   sudeta   dokumentine   medziaga   ir   spaudiniai   apie   rinkimus   i
Vokietijos   istatymi!   1eidziamuosius   organus    (Vokietijos   reichstag?,
Prtisijos   landtaga)    1870-1912   in.    Klaipedos-Silutes   rinkimineje
apygardoje:  rinkiki£   (patiketinii£)   s?ra§ai,  „Konservatyvt2  draugij-os"
(partijos)    Kalninkt2,   Karkles,   Palei6iu,   Ramu€il!,   Naujuju   Rugeliu,
Saktinu,   Verdaines   skyrit!   dokumentai,   H.    Sojaus   susira§inejimas
del  rinkimi!.   Si  medziaga  atskleidzia  lietuviu  dalyvavima  rinkimuo-
se,  ju  kandidatu  iskelimo  aplinkybes.  Gama   daug  atsisaukimu  ir  kt.
spaudining  lietuviu kalba  (iri§ti  i bylas  su kitais  dokumentais) , V. Gai-
galai6io  lai§kng   (sign.  878).  Matyti,  kad  H.  Sojus  buvo  savo  apskri-
ties  Prtisijos  konservatoriu  partijos  veikejas.

Ill.5.   „Klaipedos    kra§to    Zemes    nkio    rtimai"    (sign.   892~921,
1919-1937   in.):   tu   rtimt!   steigiamojo   ir  naril!   eiliniu   susirinkimu,
posedzing   medziaga,   pirmininko   H.   Sojaus   kalbos,   susira§inejimas,
veiklos   ataskaitos.   Rtimu   spaudos   organo   „Landwirtschaftliche  Zei-
tung  [. . .] "   (vokie6iu  ir lietuviu  kalbomis)  ir  „Memellandische  Rund-
schau"  egzemplioriai.

Ill.6.   „Rytng   Prtisijos   aprtipinimo   Zeme   draugija"    (sign.   922-
939,1919~1924  in.).   Si  draugija   isteigta   aprtipinti  Zeme  vokiec`.ius,
i§tremtus   i§   atitekusios   po   1918   in.   Lenkijai   Vokietijos   teritorijos.
H.   Sojus   buvo  jos   pirmininkas   ir  valdybos   narys,   tuo   pa€iu  metu
ejo   ir   Rytu   Prtisijos   Zemes   tikio   kredito   draugijos   generalinio   di-
rektoriaus  pareigas.   Poskyryje -Aprtipinimo  Zeme  draugijos   dlrek-
cijos   metines   ataskaitos,   posedziu   medziaga,   protokolai,   susira§ine-
jimas,   i§parduotint!   atsikeleliams   i§   Lenkijos   dvarng   sarasai,   Zeme-
1apiai  vidaus  kolonizacijos  reikalui.

Fonde  palyginti  pla€iausiai  atsispindi  H.  Sojaus  veikla  Rytu  Prti-
sijos   Zemes   tikio  kredito   draugijoje   (Ill.7,   sign.   940-1114,1887-
1931   in.).   Isliko   (daugiausia   spaudiniai,   ma§inras6io   nuora§ai,   pa-
dauginti  egzemplioriai)   statutai,   ivairtis  nuostatai,   aparato  tarnau-
toju   sara§ai,   ju   algu   nustatymo   dokumentai,   direkcijos   ataskaitos
apie   draugijos,  jos   banko   ir  kitu   dukteriniu   institucijt!  turta   ir  fi-
nansine   veikla,   visuotiniu   draugijos   nariu   suvaziavirnu   medziaga,
statistikos   duomenys   apie   paskolu   teikima   dvarininkams,   iskoljntu
dvart!  s?ra§ai,  inspekciniu  kelioniu  ataskaitos,  direkcijos  ir  jos  apa-
rato  vidaus  susira5inejimas,  veiklos  projektai,  gaunamujng  ir  siun6ia-
mt2ju   ra§tu  nuora§ai,  Zemes   sklypu  ir  namu   statybcs   Karaliau€iuje
dokumentai.  Sioje  medziagoje  gama  pla€iai  atsispindi  Rytu  Prtlsijos
junkeriu  tikio  btikle  XIX  a.  pab.-XX  a.   1-2  de§imtmetyje,   1914-
1918  in.  karo  su   Rusija   padariniai  Rytu  Prtisijos  teritorijoje   (sign.
976),   pokario   sunkumai,   H.   Sojaus   pastangos   gelbeti   draugijos   fi-
nansus  nuo  pinigu  nuvertinimo  i§davt2.  Yra  medziagos  apie  H.   So-
jaus pirmtako  (garsaus Vokietijos  istorijoje)  Volfgango  Kapo  (Kapp)
direktoriavima.  Pazymetini  dokumentai  apie  draugijos  direkcijos  san-
tykius   su   Karaliau6iaus   Darbininkt!   ir  kareiviu  taryba   (sign.   1002,
1918  in.).  Duomenu  apie  velesnius   (po   1925  in.)   draugijos  reikalus,

122



jos   generalinio   direktoriaus   Hipelio   teisma   Hitlerio   valdymo   pra-
dzioje  yra  H.   Sojaus  korespondencijoje   (Gustavo  tjzes   (Uhse)   1ai§-
kuose) .

Atskirus  poskyrius  sudaro  Rytu  Prtisijos  Zeines  tikio  kredito  drau-
gijos   banko    (111.9),   draudimo   nuo   ugnies    (Ill.10),   gyvybes   drau-
dimo   (Ill.11)   istaigu  dokumentai,  taip  pat  rastai  ir  dokumentai  apie
Rytt2  Prtisijos  Zemes  tikio  kredito  draugijos  santykius  su  Klaipedos
_kra§tu    po    jo   atskyrimo    nuo    Vokietijos    (Ill.8,   sign.    1115-1126,
1919-1927   in.);   juose   yra   duomenif   apie   Klaipedos   vokie6ing   na-
cionalistines  veiklos  finansavim?.

Rytu   Prtisijos   Zemes   tikio  kredito   draugijos  veiklos   ivairius   as-
pektus    lie6ia    taip    pat    I    skyriaus   poskyriu    I.6    ir    I.7   medziaga.

Poskyris   Ill.12.   „Siaures  Vokietijos   draudimo  nuo  kru§os   bend-
rove"   (sign.1163~1167,1894-1935  in.):  bendroves  susira§inejimas
su  H.   Sojumi-§ios  bendroves  vienos   i§  apygardi£   (Rytt2   Prtisijos
dalies)   direktoriumi,  instrukcijos,  apygardos   narit!  susirinkimu  pro-
tokolai,  suvaziavimu  medziaga.  Lie6ia  bendroves  veikima  Klaip6dos
kra5te,  ji  prijungus  prie  Lietuvos.

IV.  H.  §ojaus  asmeninis  susira§inejimas  (sign.1168-2109)

Skyriaus   didzioji   dalis   priklauso   poskyriams:   IV.1    „H.   Sojaus
lai§kai  kitiems  asmenims"   (sign.1171-1327)   ir  IV.2  „Lai§kai  H.  So-
jui"    (sign.    1327-2013).   Gale   sudeti   nenustatytu   asmenu   lai§kai
H.   Sojui   (IV.3,   sign.   2014-2049),   kolektyviniai   sveikinimai   (IV.4,
sign.   2050-2057)   ir  kvietimai   (IV.5,   sign.   2058-2072),  jo   susira-
§inejimas   su   ivairiomis   istaigomis   priva6iu   asmenu   reikalais    (dau-
giausia  del  darbo  suteikimo   (IV.6,  sign.  2073-2094).  Paskutinis  po-
skyris -pluo§telis   kitu   asmeni!   tarpusavio   korespondencijos,   isim-
tos   i§  H.   Sojaus   lai§kt2  ir  turin6ios   ry§i  su  tu  asmenu   laiskais   pa-
€iam  H.  Sojui  (IV.7,  sign.  2095-2109).

H.   Sojaus   §eimos   korespondencija.,   i5saugota   nuo   XIX   a.   vidu-
rio.  Nemaza  jos  dali  sudaro  susira§inejimas  su  savo  §eimos  nariais:
tevu   Arnoldu   Karlu   Sojumi,   pamote  Vilhelmina    (Mina)   Michaelis
(gim.   Krohne),   uosviu  Johanu   Sulcu   ir  uo§ve  Marija   Sulc,   su   sti-
numis  Hugu  ir  Erichu,  pastarojo  Zmona  Elena  Sojiene   (Scheu,  gim.
Hauser),   su   savo   dukterimi   Elena   Rogovskiene    (jos   lai§ku   bene
daugiausia),   su   antiku   Verneriu   Sojumi    (Ericho   Sojaus   stinumi).
Yra   ir  tolimesniu   giminai6iu   lai5kt!.   Dukters   Elenos   lai§kuose   atsi-
spindi  ir  jos  vyro,  mokslininko  Valterio  Rogovskio,  gyvenimas.   Kiti
korespondentai-H.   Sojaus   jaunystes   laiku   bi6iuliai    (su   vienu   is
jng,  pa5iu  artimiausiu -Teodoru  Overlanderiu  H.   Sojus  susira§inejo
nuo    1861   iki   1932   in.),   kolegos   i§   Zemes   tikio   studiju   Berlyne   ir
praktikos   Klaipedos   kra§to   dvaruose;    RytLi   Prtisijos   ir   Klaipedos
kra§to   dvarininkai   kaimynai   ir   kiti    (Ankeriai   i§   Rusnes,   Borutau,
Gubos  i§  Gechefeno,  Lapynes  Hanai),  valdininkai   (Klaipedos  ir  Si-
1utes  apskri€iu  vir§ininkai  Domrichas,  H.  Frencelis-Beime   (Frentzel-
Beyme),  J.   Krancas   (Cranz),   H.   Petersas,   Svartas   (Swart);   dvasi-
ninkai   (daugiausia   Dovilu,   Priekules;   Sveksnos   bazny6ios   statyto-
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jas  ir  dekanas  J.  Maciejauskas),  bendradairbiai,  seni  pazistami  klai-
pedie6iai   ir   §iluti§kiai   vokie6iai,   i§sikele   i   Vokietij?;    pazistami   i§
kelioniu   i  Vokietijos   ir  kt.   kurortus;   protekcijng   ir   pasalpt!   prasyto-
j.ai,  buve  H.  Sojaus  samdiniai.

Tarp   lai§kng  yra  Vokietijos  politikos  veikejo  V.  Kapo   (W.   Kapp),
Zymaus  mokslininko   R.  Virchovo   (Wirchow),   Karaliau€iaus   univer-
siteto  profesoriu  Abromeito,   Bachmano,   Bakhauzo`   (Backhaus),   Be-
nekes    (Benecke),   0.   Gerlacho,   Gizevijaus;   Jenos   universiteto   ipro-
fesoriaus  M.  Vyno   (Wien),  botaniko  E.  Knoblaucho,  ornitologo  prof.
dr.   J.   Tynemano    (Thienemann,   Rasyte),   Klaipedos   kra§to   istoriko
J.   Zembrickio,   krastotyrininkes   DZ.   Kop,   dailininku   Liucijos     Ror
(Rohr),   A.    Zeico    (Seitz),    Rates     Fersfeld      (Versfeld),     A.   Veiso
(Weiss),   Bavarijos   valstie6iu   teatro   direktoriaus   J.   Meto    (Meth),
Prtisijos  archeologijos  muziejaus  direktoriaus  0.  Ti§1erio   (Tischler),

Prtisijos   pr-ovincijos    konservatoriaus     prof.   Detlefseno   auto-
Yra   1   ra§ytojo   Ii.   Zudermano   lai§kelis   ir   nemazas   pluo5tas

ojaus   ir   ra§ytoj.o   motinos   Dorotejos   Zuderman   susira§inejimo
proginiai   laiskai,   sveikinimai).   Daug   paskutiniojo   (iki

Silutes   dvaro   savininko   E.   Radkes   lai§ku   i§  Vokietijos
psichi-atririiu   ligoniniu.   Frydos   Zyr    (Siehr)    lai§kuose   H.  Sojui   at-
sispindi  vokie6iu  emigranto  dvarininko  gyvenimas  Paragvajuje.

Apskritai   H.    Sojaus   korespondencija   teikia   daug   informacijos
apie  XIX   a.   11   puses-XX  a.   pirmt!ju   de§imtme6iu  Vokietijos,   ypa6
Rytt!   Prtisijos,   Klaipedos   kra§to   dvarininkijos,   valdininkijos   gyve-
nima.   Paskutinil!ju.   de§imtme€iu   lai§kuose   I-I.   Sojus   visur   uzsime-
na    apie   Klaipedos   kra¥,to   politirie   padeti,   savo   santykius    su   lie-
tuviais.

Dalis  H.  Sojaus  korespondencijos  atspindi  ir  jo  lituanistine  veik-
1a,   1ietuviu  kalbos  mokejima,   1ietuvi§kt!  etnografiniu   eksponatt!  rin-
kim?,   dalyvavima   rengiant   Klaipedos   krasto   liaudies   meno   paro-
das,   1ietuvi§ku  tautiniu   drabuzit!   ir  kt.   dLovanojima   ivairiems   asme-
nims.   Yra  vienas   paties   H.   Sojaus   lietuvi§kai   ra§ytas   lai§kas   savo
buvusiam  tarnui  Jonukui   (sign.1214)   ir  keli  lietuvi§ki  laiskai  H.  So-
jui,   ra§yti   jo   bi€iulio   R.   Sternbergo    (sign.    1924).   Savo   atsakyme
Tilzes  superintendentui   Striukiui   (Strtick)   H.  Sojus  i§kelia  lietuviu
kalbos  grozi   (sign.1938).  Pazymetinas  kalbininko  A.  Becenbergerio
lai§ku   pluo§telis    (kai   kuriuose   uzsimen`a   apie   lietuviu   kalbos   da-
1ykus).  Yra  po  vien?  kite  Mortos  Raisukytes,  V.  Gaigalai6io,  E.  Vol-
terio  lai§ka;  vienas   (nenurodytam  adresatui)   J.   Berzanskio-Klausu-
€io  lai§kelis.

Apskritai  lietuvi§ka  tematika  vienaip  ar  kitaip  palie€iama  I-I.   So-
jaus   lai§kuose   Bachmanui,   Pitkernui    (sign.    1249),   uo§viui   SIJlcui
(sign.    1290),    Dovilng   kunigui    (sign.    1313),   nenustatytiems    asme-
nims    (sign.1316,1317),   taip   pat   J.   Banai6io    (Bannat),   dr.   Bru-
nerio,  A.  Burblienes   (Burblies),   Detlefseno,   Elenos   (Helene)   Dom-
rich,   Oilenburgo-Praseno    (Eulenburg-Prassen),   Gertrtidos   Ftirman
(Fuhrmann),  EIzbietos Georgius, Marijos  Gilytes  ar Gilienes  (Giehl),
Hofheincot  (Hoffheinz),  J.  Jagu5io,  Kantelio,  DZ.   Kop,  Julijos  Molt-
kes,  M.  Peters,  Prelvico  (Prellwitz),  Rigerio,  Starko  (Starck),  Strau-
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cho   (Strauch)   laiskuose.  Tarp   H.   Sojaus  korespondentu  yra   ir  vie-
tos   lietuvininku:   1ietuvi§ku   baldL£,   audiniu,   mezginiu,   tautiniu   dra-
buziu  tiekeju  (pvz.,  Jonas  Vapsa  ir  kt.).

Nemaza   dalis   lai§kL£   (pvz.,   Ericho   Sojaus)   yra   ra5yti   ant   atvi-
ruku,   vaizduojan6iu   Vokietijos   ir   kitu   Europos   §aliu   miestus,   ku-
rortus,   interjerus    (tarp   jng   yra   Rytu   Prtisijos   ir   Klaipedos   kra§to
vaizdl') .

V.  Kitng  asmenq  archivalijos  (sign.  2110-2457)

I   skyriu   sudeti   fondo   sudarytojo   §eimos   nariu,   giminai€iu,   kai
kuriu   pazistamu   dokumentai,    rankra§6iai,    1ai§kai   ir   kt.    Skyriaus
medziaga  glaudziai  susijusi  su  Klaipedos  miestu  ir  Klaipedos  kra§-
tu.  Suskirstyta  i  poskyrius.

V.I.   „Arnoldas   Karlas   Sojus    (Scheu)",   fondo   sudarytojo   tevas
(1811-1887  in.)    (sign.  2110-2155),1826-1909  in.  Klaipedos  pirk-
lys   laivininkas,   magistrato   narys.   Biografija.   Asmens   dokumentai.
Klaipedos   laivu   „Myra"   ir   „Otelo"   reisu   Zurnalai.   Susira§inejimas
su   globeju,    Klaipedos   laivininku   C.    F.    Sperberiu,   su   H.    Sojaus
jaunystes   draugu  T.   Overlanderio,   R.   Sternbergo   tevais.   Medziaga
apie  A.   K.   Sojaus  antra  Zmona  Vilhelmina`   (Ming)   Michaelis   (gim.
Krohne)   ir  jos  gimines  Rygoje;  draugiL21ai§kai  jai.

V.2.   Cygleriai   (Ziegler,   sign.   2156-2167,1754-184`6,1931   in.).
Fondo   sudarytojo   motinos   Vilhelminos    (Minos)     Cygler     (1825-
1848  in.)   archivalijos.   Genealogine  medziaga   apie   Cygleriu   gimine
(primaisyta  Ziniu  ir  apie  Hanu  gimine);  Vilhelminos  Cygler   1836~
1948  in.  dienora§tis,  mokykliniai  ir  eileras€iu  sa`siuvi`niai.

V.3.    Sulcai    (Schultz)    ir   Voltonai    (Walton),    fondo   sridarytojo
uosviai   (sign.  2168-2202,1817-1909  in.).  Genealogines  Zinios  apie
Sulcu    ir   Voltonu    (Anglija)    Seimas.    Klaipedos    laivininko   Johano
Kasparo   Sulco   (Hugo   Sojaus   uosvio   tevo,   in.   1854   in-.)   kasos   Zur-
nalas    (1841-1847   in.),   testamentas    ir   turtoi  dalybu    dokumen{ai.
Fondo   sudarytojo   uo§vio   Johano   Georgo   Heinricho   Sulco    (1822-
1905   in.)    ir  Marijos   Volton    (Mary   Walton;    1831-1884   in.\)i   jung-
tuvit!  Anglijoje   liudij.imas   (1855   in.).   Asmeniniai,   komercines   veik-
1os,   laivo   „Germanija",`  atsiskaitymLf   su   H.   Sojumi,   palikimo   bylos
dokumentai.   Susirasinejimas  su  Zmonos   giminai5iais `Anglijoje,  1ais-
kai   H.   Sojaus   vaikams   ir  kt.   giminems   i§   H.   Sojaus   puses.   Sign.
2202 -veikiausiai   Klaipedos  miesto  aukstesniosios  mokyklos  moky-
tojo Valdhauerio  autografas.

V.4.   Elena   Sojute-Rogovskiene    (Ellen   Scheu-Rogowski),   fondo
sudarytojo   dukte    (sign.   2203-2230,    1889-1937   in.)-.    H.    Sojaus
susira§inejimas   del   maisto   siuntimo   dukteriai   is   Endritinu   dvaro   i
Achena,   del   jai   pirktos    Siluteje   vilos   i§1aikymo.   E.   Rogovskienes
susira§inejimas  su  broliu  Hugo   (jaunesniuoju),  Doroteja  Zuderman
(ra5ytojo  motina).  \Pavieniai  draugiu  ir  pazistamu  lai§kai`.

V.5.   Valteris   Rogovskis    (Walter   Rogowski),-fondo   sudarytojo
Zentas    (sign.   2231-2233).   Nuobiros.   Jo   ir   kitu   Rogovskiu   laiskai
ra§ytojo  H.  Zudermano  motinai  sudeti  i  poskyri  V.14.
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V.6.   Erichas   Sojus   (Erich   Scheu),   fondo   sudarytojo   stinus,   gy-
dytojas    (sign.   2234-2274,    1881-1932   in.).    Stojimo   i   Vokieiijos
karo   laivyno   karininku   mokykla,   gydytojo   veiklos   Siluteje   ir   Vo-
kietijoje,  kiti  asmens  dokumentai.  Ligoniu  registravimo knyga  (1919~
1928   in.).   Medziaga   apie   Ericho   Sojaus   mirti   ir   laidotuves.   Medi-
cinos   studiju   praktikos   darbai.   Atsiminimai   apie   seneli   J.    Sulca.
Paskaitos   i§   Klaipedos  krasto  archeologijos.   Spalvotu   ir  nespalvotu
atviruku   (atvirlai§kiu)   rinkinys   (1897-1898  in.),   lai§kai   tevui   (su-
sititi  su  kitais  dokumentais)   is  keliones  po  Vidurzemio  jtira  ir  Siau-
res   Atlant?    (1928-1929   in.).   Susirasinejimo   su   kitais   asmeniinis
nuotrupos.   Cia   taip   pat   yra   Ericho   Sojaus   stinu   Giunterio   ir  Ver-
nerio,    sesers    E.    Rogovskienes    metrikai,    stinaus   Vernerio    laiskai
seneliui  H.  Sojui,  susitlti  su  kitais  dokumentais.

V.7.   Elena   Sojiene    (Helene   Scheu,   gim.   Hauser),   fondo   suda-
rytojo marti,  Ericho  Sojaus  Zmona  (sign.  2275-2283,1912-1936 in.).
Asmens  dokumentai:   kriksto  metrikai,  keliones   i§  Vokietijos  i   Svei-
carij?  pasas   (1916  in.),  saskaitos  jai,   susira§inejimo  nuotrupos.

V.8.   Giunteris   Sojus   (Gtinther   Scheu),   fondo  sudarytojo  vaikai-
tis,  Ericho  Sojaus  stinus   (sign.  2284-2291,1929-1937  in.).  Mi§ki-
ninko   studiju   knygele.   Studento   praktikanto   dienora§tis,   semestri-
niai   darbai   apie   eroduotu   ir   kt.   plotu   apzeldinim?,   mi§kininkystes
uzdavinius.  Tevo  Ericho   Sojaus  mirties  aplinkybiu  aprasymas.

V.9.   Hugo   Sojaus   (Hugo   Scheu  jaunesnysis),   rondo   sudarytojo
stinus   (sign.  2292-2313,1889-1936  in.).  Asmens  dokumentai:   pa-
Zymejimai   apie   praktika   dvaruose,   Breslau   (Vroclavo)   universiteto
studento   knygele,   pasas,   mirties   liudijimas.   Medziaga,   susijusi   su
Hugo   Sojaus   Zuvimu   1916   in.   ties   Verdenu   ir   jo   kapo   lankymu.
Keliones  i  Paragvaju   (1908  in.)   dienora§tis.  Frydos  ir  Alberto  Zyru
lai§kai  apie  gyvenima  Paragvajuje   (1908-1913  in.).

V.10.    Dzeine    Sojiene    (Jane    Scheu),    fondo   sudarytojo   Zmona.
Poskyryje   keli   laiskai   vyro   pamotei   Vilhelminai   Sojienei    (Scheu).
DZ.   Sojiene   lie6ian€iu   archivaliju   yra   V.3    (sign.   2572,   2191,   2196,
2197),  V.Il   (sign.  2323)   ir  kitur.

V.11.   Karlas   Sojus    (Carl   Scheu),   fondo   sudarytojo   brolis,   ad-
vokatas,  ir  jo  Zmona  EIzbieta   (Elisabeth)   (sign.  2316-2326,   1853-
1892  in.).  Daugiausia  K.  Sojaus  lai§kai  tevui,  draugams.  Sign.  2318
ra§o  apie  btitinybe  panaikinti  priva6ia   Zemes   nuosavybe.   Keli  Zmo-
nos  lai§kai  giminems.

V.12.   Richardas   Sojus   (Richard   Scheu),   fondo  sudarytojo  brolio
Karlo   Sojaus   stinus   (sign.   2327-2328,  XIX  a.   pab.-1904  in.).  Jo
vestuviu   uzstales   daina   ir   lai§kas   senelei.   Du   jo   lai§kai   yra   IV.2,
sign.  3284,  2737;  H.  Sojaus  lai§kai  jam -lv.I,  sign.1279.

V.13.  Verneris   Sojus   (Werner   Scheu),   fondo   sudarytojo  vaikai-
tis,  Ericho  Sojaus  stinus,  gydytojas,  Silutes  SS  dalinio  vadas   (sign.
2329-2381,   1910-1944   in.).   Mokykliniai   ra§ineliai,   medicinos   stu-
diju  uzra§ai.  Keliones  i§  Hamburgo  i  Antverpena,  1ankymosi  Egipte
dienora§€iai    (1928   in.).   Susira§inejimas   su   giminemis   Anglijoje   ir
su  Vokietijos   parapiju   klebonais   del   ariju   kilme   patvirtinan6ing   do-
kumentu.   Lai§kai   motinai.   Fasistines   Vokietijos   SS   vadovybes   ap-
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1inkras€iai   ir   isakymai   Silutes   SS   daliniui.   Sio   dalinio   dokumen-
tacijos  fragmentai.  Yra  duomenu  apie hitlerininkng uzimamo  (1939 in.)
Klaipedos   kra§to   padeti,  vokie6iu   repatriacija   i§   Lietuvos,   apie   Ze-
maitijos   Zydus,   1941-1942   in.   Iaikytus   Silutes   aps.   priver5iamojo
darbo  stovyklose.

V.14.    Kiti    asmenys    (daugiausia    fondo    sudarytojo    pazistami).
Sign.  2382-2457,  1850-1936  in.  Siekia  XVII  a.  {vairiu  asment!  skel-
bimai   apie   suzadetuves,   vedybas,   pranesimai   apie   mirti;    padekos
uZ   uZuojautas.   Genealogine-biografine   medziaga    (biografijos,   atsi-
minimai,  i§ra5ai,  nekrologai)   apie  Rytu  Prtisijos  ir  Klaipedos  kra§to
Ankerius,   Becenbergerius    (ypa€   daug),   apie   Ladendorfu,   Pozerm!
(Priekule),   Sternbergu  ir  kt.   gimines.   K.  Goldfridricho  ir  Hanu   gi-
mines  istorijos  apybraizos.  F.  Kosmako   (Kosmack)   atsiminimai  apie
Napoleono   karus   Vokietijoje   (1806-1820   in.),   sign.   2401;   Alberto
Zyro   atsiminimai   apie   gyvenim?   Paragvajuje    (sign.   2429).   Prie-
kules  dvarininkt!   Sperberiu  ir  to  dvaro  tikiniai  dokumentai   (1894-
1933   in.);   H.   Sojaus    (jis   buvo   J.   Sperberienes   patarejas)    susira-
§inejimas   Priekules   dvaro   reikalais.   Didelis   pluostas   Silutes   dvari-
ninku  Radkiu  gimines  istorijos  dokumentu   (genealogi.a  nuo  XVII  a.

dokumentai;
adkes  asmens

dokumentai.  Radkiu  susira§inejimas.  Radkiu,  kaip   Silutes  amtmoni£,
archivalijos   sudetos   i   poskyri   11.2   „Silutes   dvaras".  M.edziaga   apie
ra5ytojo  H.  Zudermano  60  metLf  minejima.   H.   Sojaus   Zento  V.   Ro-
govskio  ir  kituz  Rogovskiu  lai§kai  H.  Zudermano  motinai.

VI.  Kolekcija  (sign.  2458-2793,1739-1927 in.)

Daugum?  5io  skyriaus  medziagos  sudaro  Kalninku,  Rusnes,  Ver-
daines,  taip  pat  |ses   (Inse),  Karkles,  Kaukeni!,  Kinti!,   Saktintf  baz-
ny6iu   archyvu,   1iekanos,   H.   Sojaus   surinktos   ar   kuriuo   kitu   btidu
patekusios   i   jo   archyv?.   Si   medziaga   ideta   i   poskyri   VI.1    (sign.
2458~2687,1738-1927  in.).  Tai   dabartinio   Silutes   rajono   ir  i  pie-
tus   nuo   Nemuno   deltos    (dab.   Kaliningrado   sr.)    buvusiu   bazny€iu
ir   baznytiniu   mokyklng   dokumentai:   baznytinii!,   mokykliniu,   netur-
teliu,   na§1iu   §alpos   kasu   pajamu   ir   islaidu   bazny6ioms   ir   mokyk-
loms  i§laikyti   (vad.  desimtines)   apyskaitos,  mokes€iq  moketoju,  kon-
firmuotu  ir  nekonfirmuotu,  nepateisinamai  nelankiusiu  mokyklos  vai-
ku,  naujagimiu,  iregistruotu  metrikacijos  istaigose,  sara§ai.  Tai  ver-
tinga   Mazosios   Lietuvos   onomastikos,   toponimikos,   tautiniu   ir   so-
cialiniu  santykiu  istorijos  medziaga.  Cia  taip  pat  islikusios  Prtlsijos
valdzios   istaigu   (Karaliau6iaus   konsistorijos,   Gumbines   apygardos
vyriausybes  Vidaus  reikalu  departamento),   Silutes   apskrities  virsi-
ninko   susira5inejimo   su   Klaipedos   archikunigu,   su   Rusnes   ir  Ver-
daines    superintendentais   bazny6iu,    dvasininku,   mokyklu   reikalais
nuotrupos.   Yra   bazny6iu   pavieniu   inventoriu,   bazny6iL±   ir   mokyklu
vizitaciju   aktu.   Pazymetina   Linktlnu   (prie  Tilzes)   vals6iaus   malti-
nu   (1801-1805  in.)   dokumentu  knyga   (sign.  2521),  XIX   a.11   pu-
ses   Lankos    (Niederung)    apskrities   Kaukiemio   parapijos   Siaudziu,
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Baltru§ai6it2,  Viciskit!  kaimu  valstie6it!  mokes6iu  knyg-a   su  vien   lie-
tuvi§komis   pavardemis   (sign.  2500).   |ses   ir  nenustatytos  bazny€ios
(Verdaines?)    baznytiniL2   paslaugi!    (uzsaku,   pamaldu)    registravimo
knygos   (sign.  2469,  2797)   dauguma  ira§1£  1ietuvit2  kalba.

VI.2.   Medziaga    apie   politing    1919-1939   in.    Klaipedos    kra§to
padeti   (sign.   2677-2733).  Vokietijos   ir  Rytu   Prtisijos   vokie€iu   pa-
reigtlnng   ra§tai,   projektai,   nuomones   apie   valdzios   suorganiza`+'ima
atskirtame   nuo   Vokietijos   Klaipedos   kra§te,   apie   jo   politine   ateiti.
Spaudos  iskarpos  apie  politinius  Klaipedos  krasto  ivykius,  santykius
su   Lietuva,   jos   politika.   Vokie6iq   partijt2   atsisaukimai   rysiurn   su
rinkimais  i  Klaipedos  kra§to  seimeli.  Pazymetina  H.  Sojaus  su-kaup-
ta  medziaga  pries  1ietuviu  reikalavima  prijungti  prie  Lietuvos  Rytng
Prtisijos  Siaures  rytng  apskritis   (sign.  2188).

VI.3.   Litteraria    (sign.   2734-2793,1861-1937   in.).   Daugiausia
spausdintL}  ir  rankra5tiniu   uzstales   dainL2   eiliuoti   tekstai,   ra5yti   ne-
nurodytu   autoriu   ivairing    pobtlvil2    (vestuviu,    palydL2,    alaus    puotu
ir  pan.)   progomis.  Apdainuojami   Klaipedos  krasto  asmenys.   Humo-
ristiniai  vestuviu,  mokyklu,  draugiju  sukaktuviniai,  proginiai  eiliuoti
laikra§teliai.    Truputis    ivairiL!   vokie€iu    poett2    eileraseiu    albumeliu.
Alfredo   Radkes   drama   „Vestuves   Kalnoliepoje"    (sign.   2737).   Zr.
t.  p.I.10.  „Kiti  autoriai"  ir  VII.1.I.  „Lituanika".

VII.  Spaudiniai  (sign.  2794-3023)

I   §i   skyring   sudeti   H.   Sojaus   surinkti   spaudiniai,   pavieniai   laik-
ras6iu   egzemplioriai   ir   jng   komplektai,    i§ple§yti    lapai    ir   i§karpos,
kurios   del  turinio   nepateko   i   poskyrius   Ill.2.   „Klaipedos   apskrities
valdyba"  ir  Ill.3.  „Silutes  apskrities  valdyba".

VII.I.  Mazoji  Lietuva   (sign.  2794-2833).  Voki§kos  iskarpos  apie
lietuviu   kalba,   tautosaka,   1iterattira,   muzika,   etiiografija,    1iaudies
architekttir?,   Rytt2   Prtisijos   lietuvit2   gyvenim?   ir  veikla,   „Tevi§kes"
muzieju  ir  lietuviu   liaudies  meno  parodas   Karaliau6iuje.   Rytu   Prti-
sijos   lietuviL!   smulkieji   spaudiniai.    Lietuvi§kos   tematikos   grozines
literattiros   ktiriniai   vokie6iu   kalba.   Tarp   autorit!   yra   Jonas   UZpur-
vis,   Klaipedos  Vytauto   Didziojo,   pokario   metais-I   vidurines   mo-
kyklos   mokytojas    (1983   in.   dar   buvo   gyvas   V.   Vokietijoje).   I   §i
poskyri   pagal   dalykini   pozymi  itraukta   ir  keletas   rankra§€iL£   (sign.
2797,   2798)    su   lietuvi§kais   tekstais    (sign.   2795),    1748   in.    doku-
mentas  su  lietuvi§kais  drabuziu  pavadinimais.

VII.2.  Didzioji  Lietuva   (sign.  2834~2857,1914-1936  in.).   Klai-
pedos   kra5to,   Rytu   Prtisijos  vokie6iu   laikras€iu   reportazai   apie  ke-
1iones   po   Lietuvos   Respublika,   straipsniai   apie  Vokietijos   ir   Lietu-
vos  santykius.

VII.3.   Klaipedos   kra§tas   ir   Kursit!   Nerija    (sign.   2858-2893).
Poskyryje  atsitiktiniai  ivairaus  turinio  spaudiniai  apskritai  apie  Ma-
Zaja   Lietuva.   Cia   yra   keli   leidiniai,   straipsniai   apie   Kur§iu   Nerija,
Klaipedos  kra§to  vokie6iu  laikras6iu   „Das  Memelland",   „Memellan-
dische  Rundschau",  „Memeler  Dampfboot",  „Memeler  Volksstimme",
„Memeler  Klogschiter"   (satyros  ir  jumoro  laikra§tis),   „Der   Schein-
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werfer"   pavieniai   numeriai   ir   komplektai.   Pazymetinas   „Klaipedos
kra§to   apgyventng   vietLf   sara§as"    (1926  in.),   L.   Socha6everio  mono-
grafija    apie    Klaipedos    uosta    (1918   in.),     R.    Lanki§o     disertacija
(1926   in.)    apie   Klaipedos    krasto   Zemes    tiki,    dovanota    H.    Sojui
(sign.  2876).

VII.4.   Spaudiniai   apie   Vokietija   ir   Ryti£   Prtisija    (sign.   2894-
2990,1898-1938  in.).   {vairenybing  tipo   iskarpos   ir  smulktis   spaudi-
niai  atspindi  H.   Sojaus  studijas  Berlyne   1869-1870  in.,  vazinejima
i  Vokietijos   ir  Austrijos   kurortus   (Nordhauzena,   Reichenhale,   Zalc-
burga),   jo   domejimasi   istorija,   Zemes   tikiu,   einamaja   politika.   Vy-
rauja   Vokietijos   istorijos   iskarpos;   Tilzes,   Nordhauzeno,   Reichen-
hales   proginiai   jubiliejiniai   leidiniai.   Yra   spaudiniu   apie   Karaliau-
€it2,  kryziuo6iu  laiku  Prtisijos  istorij?.

Pazymetina:   Karaliau5iaus   laikra§€io    „W6chentliche   K6nigsber-
gische  Frag-und  Anzeigungs-Nachrichten"   (1764  in.)   egzempliorius,
reti   1848  in.  Vokietijos   revoliucijos   laiku  spaudiniai,   1869-1870  in.
Berlyno  teatrLf  afi§os,   programos;   dokumenti±   rinkinys   apie  Rusijos
okupacij.a   1914-1915  in.   uzimtoje   Rytu   Prtisijos   dalyje;   iliustruoto
laikra§6io  „Ostpreussische  Woche"  komplektas   (1925  in.).

VII.5.  Vokietijos   Prtisijos  valdzios   potvarkiai   (sign.  2991-3007,
1755-1915   in.).   Oficialtis   periodiniai   leidiniai,   kuriuose   buvo   skel-
biami  istatymai  ir  potvarkiai.   Yra   Rytu   Prtisijos   Lietuvos   provinci-
jos    (Gumbines   apygardos)    oficiozo   1840   in.   vienas   egzempliorius,
Gumbines  apygardos  „Karali§kosios  valdzios  Ziniu"   („Amtsblatt  der
k6niglichen   Regierung   zu   Gumbinnen")   komplektu   ir  pavieniu   eg-
zemplioriu    (1890,    1905,    1906,    1912,    1915    in.).    Pazymetinas    retas
spaudinys -Prtisijos  karaliaus  Frydi-icho  isakas  del  medicinos  eks-
pertizes  tvarkos   (sign.  2999,1755  in.).

VII.6.  Grozine  literattira   (sign.  3008--3014).  C.  Dreslerio,  L.  Gu-
balkes,  V.  Makejaus   (W.  Maquey),  L.  Morberlio   (Morberly),  K.  Rei-
landerio  romanai -vokie6iu  laikra§6iu  literattiriniai  priedai.I  VII.7.   Zemelapiai   ir   planai    (sign.   3015-3023,   XIX   a.    pab.-

1919  in.).  Berlyno,  Dancigo  miesti!,  Saro  ir  Slezvigo  kra§tu   (V.  Vo-
kietij.a)    smulktis   Zemelapiai.   Eketes   dvaro    (prie   Klaipedos)    XX   a.
pr.  planai.

VIII.  Nuotraukos  (sign.  3024-3044,  XX  a.I-2  de§imtme5iai)

H.    Sojaus   §eimyniniu   fotografijL!   2   albumai    (i§1ikusi   tik   dalis
nuotraukl2).   Paties   H.   Sojaus,   jo   stlnaus   Ericho,   mar6ios   Elenos
Sojienes   (Helene  Scheu,  gim.  Hauser),  ra§ytojo  H.  Zudermano  nuo-
traukos.   Klaipedos   apskrities   valdybos   nariu    (tarp   ju   H.   Sojaus)
grupine   fotonuotrauka    (XX   a.    pr.).   Vokietijos    kariuomene    Rytu
fronte  per  Pirmaji  pasaulini  kara  Lietuvoje  ir  vakaru  Baltarusijoje.
Karo   metu   Lietuvos   vaizdai    (Tel§iai,   Neris   ties   Jonava,   Verpenos
slenis,  Mielagenai,  Vilnius)    (sign.   3035,   3036).   Dauguma   nuotrau-
ku   be   metrikL!,   nedatuotos,   nufotografuoti   asmenys   ir   kt.   objektai
neidentifikuoti.

9.  Uzsak.   Nr.  5823 129



IX.  §ojaus  fondo  Varia  (sign.  3045-3062,1745-1940 in.)

Pavienes,   atsitiktines,   i§   dalies   su   L[.   Sojaus   veikla   susijusios
Rytng   Prtisijos  Zemes   tikio  rtimu  ir  kt.   Zemes   tikio   instituciju   ai'chi-
valijos.    Pazymetina:    1745   in.    Kolbergo    (dab.    Kolobrzeg)    rniesto
amatininko  pazymejimai   (sign.   3046,  3047);   Bartu  vals6iaus   (Rytu
Prtisija)    piniginiu   apyskaitng   knyga    (sign.   3048,1754-1755   in.);
Karaliau6iaus   geografL±   draugijos   posedziu   protokolu   knyga    (sign.
3050,1882-1906  in.);   Rytt!   Prtisijos   Paminklng  tyrimo   ir  apsaugos
komisijos  posedziu  protokolas  (sign.  3052,1902-1914  in.);  Karaliau-
€iaus   universiteto   kasos   knyga    (sign.   3061,    1939-1940   in.).   Gali
btiti,   kad   pastarieji   vienetai   priklydo   i   H.   Sojaus   fonda   i§   Mazo-
sios   Lietuvos   rankra§€iu,    1945-1946   in.   pargabentu   i§   Karaliau-
€iaus.
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