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I. Úřední knihy

1 Zápisy ze schůzí obecního představenstva
židovské obce
něm., 22 x 33,5 cm, polopl.

1889-1906

2 Zápisy ze schůzí obecního představenstva
židovské obce
něm., 22 x 34 cm, plátno

1907-1913

3 Zápisy ze schůzí obecního představenstva
židovské obce
něm., 22 x 34 cm, plátno

1914-1919

4 Matrika příslušníků židovské obce
něm., čes., 26 x 40,5 cm, plátno

(1850) 1901-1919 (1925)

4a Index k matrice příslušníků židovské obce
něm., čes., 21 x 17 cm, sešitová

1901-1919 (1925)

II. Spisy

5 Věci kulturní - pův. sign. I.
(mj. obřad židovský; žádosti o stavbu školy;
pořádek v obci; pronájem obecní koupelny;
brzdění kanalizačních prací; akce ve
prospěch postavení divadla v Brně; svazek
hebrejsky psaných dopisů z 1. pol. 19. stol.)

1815-1906 karton 1

6 Věci hospodářské - pův. sign. II.
(mj. seznam daňových nedoplatků; daňové
přirážky; koupě domu; kanalizace a
dláždění židovského města; válečná půjčka)

1817-1916 karton 1

7 Věci právní - pův. sign. III.
(mj. spor Ivančice - Oslavany o hranice;
majetkové právo; obývání křesťanského
domu židem; změna domovního práva;
soupisy porotců)

1732-1909 karton 2

8 Věci živnostenské - pův. sign. IV.
(mj. výsek masa; zřizování tržních bud;
zákaz neoprávněného prodeje pečiva; účast
židů na trzích; schema židovských bud na
týdenních trzích; propůjčení řeznické
živnosti)

1816-1901 karton 2
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9 Věci policejní - pův. sign. V.
(mj. ortel nad Janem Veselským; výslech
zloděje; policejní odhlášky ze židovské
obce; postrk; vymáhání daní; revize
cejchovního úřadu)

1832-1911 karton 2

10 Věci stavební - pův. sign. VI.
(mj. vodovod; stavba synagogy; stavba
obecního domu; podíl na kanalizaci v
křesťanské obci; oprava školní budovy;
zavedení elektrického proudu)

1831-1853 karton 2

11 Vojenské věci - pův. sign. VII.
(mj. ubytování vojska v židovské obci;
světová válka)

1816-1916 karton 3

12 Náboženské věci - pův. sign. VIII.
(mj. prodej míst v synagoze; přestupy na
křesťanství; výdaje za pohřeb rabína
Oppenheima; povinnosti učitele; stanovy
židovské obce)

1831-1890 karton 3

13 Dobročinnost - pův. sign. IX.
(mj. žádost o podporu pro vyhořelého;
rozdělování velikonoční mouky chudým a
zatčeným; sbírka na židovský špitál; sumář
chudinského ústavu)

1832-1909 karton 3

14 Statistika - pův. sign. X.
(mj. soupis židovských domů a domů
zakoupených od křesťanů; seznamy domů a
obyvatel; rozbory místností v židovské
obci; soupis příslušníků jinde bydlících;
sčítání lidu)

1820-1901 karton 3

15 Zdravotnictví - pův. sign. XI.
(mj. vysvědčení o chorobě; převoz mrtvého;
místo obecního lékaře; hygiena ve městě;
porodní asistentky; desinfekce při
nakažlivých chorobách)

1850-1911 karton 3

16 Politické záležitosti - pův. sign. XII.
(mj. voličské seznamy; žádosti o přijetí do
svazku obce; výzva židovských voličů
města Znojma; čeští voliči v židovské obci -
stížnosti)

1908-1915 karton 3
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