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pest a nem zsidóknál lényegesen kedvezőbb lakáskörülmények között élnek. Ezért, a lakásviszonyok területén is meg kell teremteni „az egészségesebb állapotot". A zsidóknak kisebb lakásokat jelöljenek ki, s több
család utasítható arra, hogy költözzék össze. A nemzetbiztonság megköveteli, hogy a zsidókat falvakból és kisebb városokból nagyobb városokba
költöztessék, ahol a fő helyi tisztségviselő - a polgármester vagy a rendőrfőnök - külön körzetet vagy kerületet jelöl ki számukra. 1 4 8
A 8. és 9. cikkely tartalmazza a rendeletnek a zsidók összegyűjtésére
vonatkozó legfontosabb intézkedéseit. Az első akként rendelkezik, hogy
zsidók nem élhetnek 10 000-nél kisebb lélekszámú községekben, míg a
másik megszabja, hogy a nagyobb városok polgármesterei rendelkezhetnek arról, hogy a zsidók a város mely részén, utcáiban, illetve házaiban
élhetnek. Ezzel voltaképpen gettók létesítésére hatalmazta fél a helyi hatóságokat.
Mire a gettósításról intézkedő hivatalos kormányrendeletet kiadták,
a zsidók tényleges gettósítása Kárpátalján és Északkelet-Magyarországon
már befejeződött. Tulajdonképpen már javában folytak az előkészületek
az első vonatok útnak indítására Kistarcsa és Nagykanizsa internálótáboraiból Auschwitz felé. A rendelet az ország többi csendőrkerületében
megelőzte a gettósítási kampányt. Először a IX. és X. csendőrkerület,
Észak-Erdély került sorra, mert ezen a területen élt az ortodox zsidók
utolsó nagyobb tömege. Ezenkívül a magyar és német hatóságok feltehetően tarthattak attól is, hogy az észak-erdélyi zsidók a számukra menedéket jelentő Dél-Erdélybe szöknek.
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