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A NŐ ÉS A TÁRSADALOM
Németországban, ill. Poroszországban a női segédiparfelügyelőnők (Gewerbeinspektionsassistentinnen) alkalmazása nagyon bevált.
Tevékenységük abban áll. hogy az iparfelügyelő
utasítása szerint a szolgálati ügyekben részt vesznek s
őket minden szolgálati ügyben helyettesíthetik.
Megkívánják tőlük az iparrendelet (ipartörvény)
megfelelő szabályzatainak alapos ismeretét, s kivált a
gyári telepek s üzemberendezésre vonatkozó szabályokat.
A segédiparfelügyelőnők a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó rendeletek, munkarendek s a kiskorú munkások
alkalmazásának stb. felügyeletében, illetve ellenőrzésében
éppen úgy résztvesznek mint az iparfelügyelők.
Fizetésük 1650-3300 Μ évente, hatósági tényleges
tisztviselőnők, nyugdíjjogosultsággal.
Nálunk, Magyarországon az iparfelügyelőségeknél
30-40 Κ fizetéssel alkalmazott nők körülbelül ugyanazt
végsík, csak azzal a különbséggel, hogy semmi kilátásuk
sincs arra, hogy tényleges tisztviselőnők lesznek, kik fizetésükből tisztességesen megélhetnek. Még a napidíj ásóknál is
rosszabb fizetést húznak, de tőlük talán még több munkát követelnek.
Milyen más lenne, ha az állam ezt az új intézményt életbe léptetné. Kívánjon tökéletes képzettséget az
állam azoktól a nőktől, kiket beválás esetén tényleges
segédiparfelügyélőnőkké kinevezőé, de adjon is alkalmat,
hogy a kvalifikált, iskolázott nő tisztességesen megélhessen. Hiszen köztünk magyar nők között is vannak olyanok, kik kötelességük pontos teljesítésében mindenkor
megállják a helyüket s bizonyára nem maradnak el a
német kolléganők mögött.
Az önálló munka s az a tudat, hogy a nagy társadalomnak hasznos tagjai lehetünk, meg hogy az állam
is elismeri tevékenységünket, sarkalja munkakedvünket,
a kötelességérzetünket. Bizonyára örömmel szenteljük
minden tudásunkat, erőnket, képességünket annak a munkakörnek, amely egyúttal a megélhetésünket biztosítja.
A kereskedelemügyi minisztériumban alkalmazott
néhány írnoknő bevált. Hasznavehetőségüket elismerve,
most őket tényleges tisztviselőkké fogják kinevezni. –
A segédiparfelügyelőnők alkalmazásával szemben sem
merül fel semmi nehézség. Csakis a mérvadó faktorok
jó akaratától függ, hogy az iparfelügyeletnél eddig alkalmazott derekasan dolgozó nőnek alkalmat adjanak megélhetést nyújtó, az életfentartást biztosító olyan munkakör
betöltésére, amelyre az iparfelügyelet hatásosabbá tétele
érdekében szükség volna.

NŐK AZ IPARFELÜGYELETBEN.
Írta: BOROSS LUJZA, Nagyszeben.
A képviselőház m. év dec. 5-én tartott ülésén a
a magy. kir. iparfelügyelők 1908/09. évi tevékenységét
tárgyalta.
Hegedűs Kálmán képviselő, a munkaügyek referense, tudósításában arra a tényre utalt, hogy a munkások 20%-a nő s ennek kapcsán azt az eszmét vetette
fel, nem lenne-e célszerű az iparfelügyelet szolgálatában
Német-, Francia-, Angolország stb. példájára nőket alkalmazni.

