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4 5 A m . kir. minisztérium 11 000/1944. M. E. sz. rendelete a zsidók ré-
szére kiadott egyes iparjogosítványok megvonása tárgyában. BK3 
113. sz., 1944. május 20. 3-4. o. 

46. A m . kir. belügyminiszter 500/1944. B. M. sz. rendelete zsidóknak 
a vendéglátóüzemek látogatásában való korlátozása tárgyában. BK3 
113. sz., 1944. május 20., 4. o. 

47. A m. kir, belügyminiszter 510/1944. B. M. sz. rendelete zsidóknak 
nyilvános szórakozóhelyek látogatásától való eltiltása tárgyában. 
BK3 113. sz., 1944. május 20., 4. o. 

48. Az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek m. kir. kormánybiztosa 
56 455/1944. É. M. K. sz. rendelete a zsidók értelmiségi mun-
kakörben való alkalmazásának és foglalkoztatásának megszünte-
tése következtében előálló munkaerőhiányok pódásával kapcso-
latos bejelentések, és a pódásra szükséges munkaerők igénylése 
tárgyában. BK} 113. sz., 1944. május 20., 9. o. 

49. Am. kir. pénzügyminiszter 1252/1944. VI. P. M. sz. rendelete a zsi-
dók vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyában kiadott 
1600/1944. M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában. BK3 113. sz., 
1944. május 20., 9. o. 

50. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 60 000/1944. 
K. K. M. sz. rendelete a zsidó kereskedőknél foglalkoztatott nem 
zsidó alkalmazottak szolgálati viszonya megszűnésének bejelentése 
tárgyában. BK3 114. sz., 1944. május 21., 4. o. 

51. A m . kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 58 000/1944. 
K. K. M. sz. rendelete a zsidók ipari, kereskedelmi tevékenységének 
további korlátozása tárgyában. BK3 114. sz., 1944. május 21., 2. o. 

52. A m . kir. minisztérium 1870/1944. M. E. sz. rendelete a tőzsdék zsi-
dó tagjainak és tanácstagjainak törlése és zsidó alkalmazottainak el-
bocsátása tárgyában. BK3 116. sz., 1944. május 24., 1-2. o. 

53. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 66.500/1944. 
K. K. M. sz. rendelete a zsidók hasznot hajtó hatósági jogosítványai-
nak megszüntetése ügyében kiadott 1580/1944. M. E. sz. rendelete 
végrehajtása tárgyában. BK3 116. sz., 1944. május 24., 5-6. o. 


