




Naisen laillinen ikä.
Nykyjään wmmassa olewan lain mu°

kaan pääsee nainen täysiwaltaisetsi wasta
25 wuoden wanhana, mutta hänet woi-
daan luitenlin, jos hän tahtoo ja siitä
oikeudessa ilmoittaa, julistaa täysiwal»
täiseksi jo 21 wuoden ikäisenä.

ominaisuuksia, joita tulee olla henki-
löillä, jota yhteiskunta woipi kunniot»
taa nimityksellä täysinwaltainen, ja että
hänellä siis ei ollut kykyä hallitsemaan
omaisuuttaan tai muuten päättämään
oman persoonansa suhteen, niinkuin esim.
naimisiin menemisestä, sillä 1734 wuo»
den laissa säädetään myöskin, että, ~j°s
mies tahtoo awioliittoon mennä, niin
anokoon neitoa hänen naittajaltansa".

Kysymys naisen täysimaltaisuudesta
on, samoinkuin muutkin kysymykset, jotka
jossain määrässä woidaan sanoa ole-
wan kansan yhteiskunnallisen kannan
ilmauksena, läpikäynyt erilaisia kehitys-
jaksoja, ennenkuin se on saawuttanut ny-

kyisen muotonsa. Lyhyt historiallinen
katsaus lienee sen nmolsi paikallaan, ja
lähtökohdaksi otettakoon se lakikirja, joka
on perustuksena sekä Ruotsin että Suo-
men lainsäätämiselle — 1734 wuoden
laki.

Kun nyt lainsäätäminen siten perus»
tui siihen periaatteeseen, että naisella ei
ollut tarpeellista kokemusta ja taitoa
moidakseen ilman wahinkoa itselleen
hallita omaisuuttansa, niin seurasi siitä,
että hän näihin tehtäwiin tarwitsi mie-
hen apua, johon hän täydellä luotta»
muksella woi turwautua. Mutta pe-
lättiin myöskin, että jos hän itse saisi
walita tämän neuwonantajansa ja aut-
tajansa, hän kenties ei tulisi tekemään
sitä tarpeellisella ymmärtäwäisyydellä,
maan oli sentähden tuomarin asia mää»
rata hänelle laillinen holhooja, jos ne
jotka sukulaisuuden johdosta olimat it-
seoikeutetut holhoojan tointa hoitamaan.

«Netto, ottoonpa mlnlä ikäinen tahansa,
olkoon holhunalainen".

Tämä Pykälä ilmoittaa lyhyin, mutta
selwin sanoin, sen mielipiteen, joka 1734
wuoden lainsäätäjillä oli naisen ky-
lvystä hoitaa asioitansa, sekä aineellisia
että yhteiskunnallisia. Arweltiin, että
hän ylipäänsä oli mailla kaikkia niitä



eiwät enää olleet elossa. — Tästä nä-! na 1810 julkaisimatkin säännöksen, jon-
kyy, että luottamus naisen terämämie-
lisyyteen ei ollut niin wallan rajaton.

Kuitenkin oli se ainoastaan naimat»
toman naisen itsenäisyyttä, jota näin
kaikin tawoin rajoitettiin, sillä kun tä-
ten yhdeltä puolen säädettiin, että,,nei>
to, olkoonpa minkä ikäinen tahansa, ol°
koon hlllhuunalainen", sanotaan seu-
raamassa pykälässä: ~leskiwaimo ol
koon omassa Mallassaan ja hallitkoon
tawaransa".

ka mukaan kuninkaalla oli oikeus an»
taa erowapautus (dispensfi) naiselle,
ioka on täyttänyt 25 wuottll, ja ha-
kemuksia hywäksyttim yleensä, jos mies-
sukulaiset, holhooja ja paikkakunnan tuo-
mari puolsi sitä. Mutta sellainen ero-
mapautus oli niin monen rajoituksen
alainen, että Pian huomattiin sillä ole<
wan warsin maha'n merkitystä. — Sil-
loin alkoi mähitellen todenteolla ääniä
kohota naisen ainaista holhunalaisuu-
den tilaa mustaan sääntönä.Epäjohdonmukaisuus on tässä päi»

män selwä. Nuori leski, joka kenties
tuskin on kahdenkymmenen muoden man-
ha, ja joka tuskin on woinut saawut-
taa sitä täytöllistä kokemusta, joka on
tarpeen sille, jonka ominpäin on tulta-
ma toimeen maailmassa, hän sai nyt
oikeuden sekä hallita tamaransa että,
jos hän tahtoi, mennä uusiin naimi-
siin, kysymättä kenenkään muun suos-
tumusta siihen; kun sitämastoin naima-
ton nainen, tulkoon hän kuinka »van-
haksi tahansa, täy!yi olla toisen tah-
dosta riippuwainen, yksin sellaisessakin
asiassa, jossa hän itse, kun kerran oli
täysi-ikäinen, paremmin kuin kukaan muu
olisi pitänyt woida harkita, mikä hä-
nelle on parasta.

Siinä uudessa simiililakiehdotuksessa
Ruotsia Marten, jonka toimitti laki-
komitea wuonna IB2S, tllMataan ensi
kerta lausuttuna maatimus, että nai-
maton nainen julistettaisiin täysi ikäi-
seksi, kun on täyttänyt 25 wuotta.
Mutta tämä ehdotus tuotiin esiin ai»
kana, jolloin manhat käsityskannat ja
ennakkoluulot mielä olimat liian sy-
wälle juurtuneina, jonkatähdenmuutos-
ehdotus raukesi tyhjiin. Ia niin kului
wuosi wuodelta, ilman että ryhdyttiin
mihinkään lainsäätämis toimenpiteihin
naimattoman naisen aseman paranta»

misetsi. Muutamilla seuraamilla wal-
tiopäimillä esiintyi tosin yksityisiä hen-
kilöitä puoltamaan häntä, mutta nii-
denkin äänet laantuiwat kuulumatto-
miin.

Tosin on jo menneinä aikoina löy-
tynyt henkilöltä, jotka omat myöntä-
neet, että moni nainen on osuttanut
kylläkin suurta taitoa ja kuntoa käy-
töllisissä toimissa, että heidän senmuoksi
myöskin tulisi saada hoitaa omia asioi-
tansa. Waltiopäiwät Ruotsissa wuon°

Traditsiooni maikuttaa moimakkaasti
ihmishengen aiatustapaan. Se mäis-
tyy ainoastaan hitaasti uusien mieli-
piteiden tieltä, jotka kerta toisen perästä
pyrkimät pääsemään waltaan. Tarwi«



taan woimakkaita herätyshuutoja wal-Iscen törmää niitä aitauksia wastac.n,
mistaatseen sijaa aatteille, jotka eiwät
sowellu pclintätapaisiin wakoihin.

Sellainen herätyshuuto kuului. Se
nousi lämminsydämmisen, lahjakkaan
naisen rinnasta, naisen, jolla oli selwö

ja mieli, joka ei antanut
yleisten käsitystapojen sitoa itseänsä,
joka oli huomiolla tarkastanut sitä elä-
mää, jota elettiin hänen ympärillään,
ja joka surukseen näki niitä yhteiskun°
nallisia epäkohtia, jotka oliwat wallalla,
erittäinkin hänen omaan sukupuoleensa
nähden. Ia hän oli koonnut nämät
elämänkokemuksensa teokseen, jolla on ol-
lut niin suuri waikutus aikalaisiin ja
jälkimaailmaan, että sitä ci sowi mai-
nitsematta jättäZ, waikka se oikeastaan
ei kuulu esitykseen lainsäädäntötoimen»
piteistä.

joita woimassa olewat lait, lähiseuran
epäluulo ja isällinen walta pystyttä»
wät hänen tielleen, ja kuinka hän riu-
tumistaan riutuu epätasaisessa taiste-
lussa, saamatta milloinkaan täydellisesti
ilmi tuoda mitä hänen mielessään on
liikkunut. Sanalla sanoen, Fredrika
Bremer osuttaa johdonmukaisesti luinka
wäärin se on, ja kuinka onnettomia seu-
rauksia moipi olla siitä, että yhteiskunta
yhä edelleen kieltää naiselta ftn »vapau-
den ja ne oikeudet, joita hänellä ihmi-
senä on oikeus waatia, ja kertomuksen
punaisena lankana esiintyy maatimus
saada parempi kaswatus ja opetus,
sekä oikeutta naiselle täysiwaltaisena jä-
senenä yhteiskunnassa hallita persoo-
nansa ja tawaransa.

Hän on niin tiiwas näissä hyökkäyk»
sissään, että hän sen kautta wäliin joh-
tuu tekemään hairahduksiakin ja laimin-
lyömään niitä waatimuksia, joita kir-
jalliselta kannalta moidaan asettaa.
Mutta kun ottaa huomioon, että oli
kysymyksessä ampua aukko satamuoti-
sim näkökantoihin, woipi käsittää, että
siihen myöskin oli tarpeen woimakkaat
aseet.

Wuonna 1856 ilmestyi Fredrika
Bremerin Hertha, eli erään sie-
lun historia, kum auH todel-
lisuudesta. Tekijä luo tässä kir>
jassa elämän kuman siitä, kuinka mä
hän kadehdittama naisen asema oli hä-
nen kotimaassaan, niiden rajoituksien
johdosta, jotka lukemattomilla aloilla
tehtiin hänen persoonalliseen mapau-
tcensa katsoen.

Hän osottaa kuinka Hertha, kirjan
päähenkilö, jonka luonto oli »varusta-
nut rikkailla henkisillä lahjoilla ja pa-
lamalla halulla saada kehittää lahjo-
>aan ja kykyjään, saada mapaasti moi-
miansa koetella itsenäisessä työssä kans-
saihmisten hymäksi, kuinka hän alitui»

Että Herthan ilmestyminen herät-
täisi ääretöntä huomiota, ynnä sitä seu-
raamaa ankaraa annostelua monelta
taholta, oli ihan luonnollista. Mutta
ne aatteet, joiden puolesta Fredrika
Bremer taisteli, olimat niin järkemät,
että niiden täytyi päästä moitolle
ennemmin tai myöhemmin. Ne ensik»



sikin herättimät naisia itsiä heidän wä«!elitys, jossa ehdotettiin puistettawaksi
linpitämättömyydestään ja saattoimat
heitä ajllttelemalln mitä he oliwat mel
wolliset tekemään itseään ja yhteiskun-
taa kohtaan, ja wähitellen woitliwai
ne waatimukset, joita hein esitti, myös
tm alaa yleisessä oikean tajunnassa.

Wasta noille pitkille maltiopäimille
muusina 1856 — 58 annettiin tunin
Illallinen esitys, iossa ehdotetaan, etiä
naimaton nainen, joka on täyttänyt 25

touotta, olisi täyf!wllltllir,en hallitsemaan
itsensä ja omaisuutensa. Eritystä ei
kuitenkaan hymäksytty muuttamattoma-
na, sen johdosta, että se saamutti was
tusnista ritllristoösa ja aatelissa setä
pappissäädyssä. Säädyt sopimat sen°
tähden tesklsuunnasta, joka tarkoitti, että
nainen, joka on 25 muutta täyttänyt,
olisi oikeutettu hallitsemaan itsensä ja
omaisuutensa, kuitenkin sillä lisäytlellä
että, jos hän tahtoi tästä oikeudesta
tulla osalliseksi, tuli hänen siinä oikeu
dessa, jonka alle hän holhousasioihin
nähden kuului, ilmoittaa toimomuksensa
itse täyttää täysinmaltaisuuttaan; siksi
kunnes hän oli tämän ilmoituksen leh
nyt, pidettiin hän holhuunalaisena.
Helppo on käsittää, että tämä oli ai
noustaan puolinainen toimenpide, joka
tuotti monta käylullistä hankaluutta,
mutta se osotti kaikissa tapauksissa edis-
tystä, koska periaate, että nainen un
olema täysiwllltainen nyt oli tunnus-
tettu. Eikä kauan »viipynytkään ennen-
kuin"llsia!yydyttäwästi ratkaistiin. 1863
—1864 waltiopäiwillä lehtiin sääiy-

naisen welwollisuus ilmoitta» oikeu»
delle, jos hän tahtoi käyttää läyswal»
taisuuttaan. Ehdotus hywätsyttiin kol»
messa säädyssä ja sai hallitsijan wah-
mistuksen, jonka kautta säädetyksi tuli,
että naimaton nainen, joka on 25 muutta
täyttänyt, olkoon täysimaltainen ja hal»
liitoon ja hoitakoon tawaransa".

Mltä naittajaoikeuteen tulee, pois»
lettiin se Ruotsissa kokonaan wuonna
1881. Wuonna 1884 määrättiin nai»

ien laillinen ikä 21 muudetsi.
Suomesw ei sellaisia lainsäätämisen

toimenpiteili», jotka maalimat säätyjen
myötäwaikutusta, wuoden !6U9 jälkeen
ole moitu ottaa keskustelun alaisiksi.
Mutta wuosi 1863, jolloin peiussään-
nullisen elämän uudestaan herääminen
meillä alkoi, jolloin Suomen säädyt,
enemmän kuin 50 muotisen keskeytymi-
sen jälkeen, taas kokoontuimat yleisille
maltiopäimille, tuli olemaan rikas muu»
toksista miltei kaikilla lainsäätämisen
aluilla. Ei wähemmän kuin 48 esi»
tystä jätettiin säädyille, ensimmäinen
näistä esityksistä oli lakiehdotus nai-
mattoman naisen täysimaltaisuudesta
määrättyyn ikään tultuaan. Kysymys
jotui »vilkkaan keskustelun alaiseksi, sekä
latilvaliokunnassa, jonka tuli antaa mie»
ntll asiassa, että kaikissa neljäs sä sää»
dyssä.

Kun lukee niitä lausuntoja, joita sen
johdosta annettiin, huomaa, että moni
niistä, erittäinkin rit. ja aatelissa ja
porwarissäädyssä, osottaa mapaamiel!»



syyttä ja jaloa käsitystä siihen asemaan
nähden, joka on tunnustettama naisille
yhteiskunnassa ja lain edessä. Mutta
näiden ohessa esiintyy myöskin »varsin
omituisia »väitöksiä'. Erittäin kummat
linen on eräs lause lakiwaliokunnan
mietinrössä, jossa sanotaan: ~Monelle
naiselle tulee ajankohta, jolloin toitvo
saada tuki koko elämäksi alkaa horjua
ja ajatus, että täytyy pitää huoli it-
sestään herää. Tämän ajankohta, jota
on luonnollisin naisen täystmaltaiseksi
tulemiselle, »voidaan yleensä otaksua
sattuman 25 itätvuoden »vaiheilla, jota
ennen enimmät awioliitot naisen vuo»
lclta solmitaan".

Monen »väittelyn ja takaisin lähet»
tämisen jälteen »valiokuntaan ja sieltä
esitettyjen yhteensomittamisehdotuksien
jälkeen saatiin asia »vähitellen lopulli»
sesti ratkaistuksi, ja sisälsi Suomen
säätyjen alamainen wastaus H. Ma»
jesteetinsa armolliseen esitykseen taksi
seuraamaa pykälää.

1 §, Neito, täytettyään miisitoista
wuotta, olkoon oikeutettu »vallitsemaan
mitä hän itse ansaita »voi. Ihdenkol»
matta wuod:n ijällä saakoon kaiken
omaisuutensa hallita, jos niin haluaa
ja oikeudelle sen ilmoittaa. Täytet-
tyään tviisikolmatta wuotto, olkoon il-
moittamattakin täysimaltainen. Jos
hän kuitenkin mieluisemmin tahtoo hol-
hoojan hoitoa nauttia, säätälllön oikeus
siitä hänen pyyntönsä mukaan ja teh»
töön siitä laillisen kuulutuksen.

Wailea on käsittää logiikkaa tässä
johtopäätöksessä muulla lamalla, kuin
että herrat »valiokunnan jäsenet omat
tahtoneet omistaa perheenäidin welwol-
lisuutsille »vähemmän armoa kuin huo
lenpidolle oman persoonansa puolesta,
~koska se on tvasta silloin", niinkuin
eräs Nitariston ja Aatelin jäsen tvar
sin sattuwasti lausui, ~kun hän alkaa
menettää tuimon saada pitää huolta
jostain toisesta kuin omasta itsestään,
kuin nainen on saatettawa ajattele
maan elämän lvakatvia, täytöllisiä
asioita, mutta niin tauwan kuin ha
nellä on toimoa tulla waimoksi tai äi-
diksi, saada perhe ja sen asioita höidet
tawakseen, niin lauman annettakoon
hänen elää unelmissaan, niin lauman
pidettäköön hänestä loitolla jokainen
ajatus, että on olemassa maailma ul°
kopunlclla kotia."

2 § Päästyänsä yhdenkolmatta
muoden itään, saakoon neito naittajan
suostumatta mennä naimiseen. Jos
hän'naimiseen menee mastoin tvanhem-
painsa tahtoa niissä tapauksissa, jotka
Naimiskaaren 6 luwun 2 § mainitsee,
olkoon kumminkin isällä tai äidillä mal-
ta tehdä tyttärensä perinnöttömäksi.
(Sama koskee myökin leskiä ja poikaa,
joka asuu tvanhempllinsa' kodissa).

Olemme nyt nähneet, luinla käsi-
tys siitä, että naimaton nainen, on
kelmollinen jäsen yhteiskunnassa, »vuosi»
kymmenien kuluessa »vähitellen on saa-
muttanut yhä wapaamielisemmän suun-
nan, ja kuinka lakipytälät, ollen kanso-
jen oikeustajunnan ilmauksia, nekin owat

saaneet mukautua »voidakseen pysyä ta-

sakannalla edistymän kehityksen kanssa.



Mutta muutos ei wielä ole täydellisesti
toimeenpantu, ja ennenkuin se tapah
tuu, ei myöskään wuida pitää sen täysin
wastaawan todellisuuden waatimuksta

Ia 1863 wuoden waltiopäimillä tahtoi
ritaristu ja aateli myöntää nuorelle nai-
selle oikeuden päästä täysiwaltaisetsi 21

wuoden ijällä ilman edellätäypää il
moitusta. Että tämä mielipide ei woi°
nut saawuttaa enemmistön hywäksyt
mistä, on kuitenkin warsin helposti
käsitettäwä siitä syystä, ettei täällä,
niinkuin Ruotsissa, woitu luoda sil»
mäystä taaksepäin useihin »vähitellen
tapahtuneihin muutoksiin, waan olisi
ollut kysymyksessä, ilman saawuteltua
kokemusta wälitysaikojen kautta, korot
taa nainen ehdottoman alaikäisyyden
tilasta ehdottomaan yhdenwertaisuuteen
miehen kanssa. Niin äkillinen muutotz
oli monen mielestä wanrallinen, ja
sentähden pysähdyttiin siihen, että M
dettiin naisen laillinen ikä 25 wuodeksi,
wailka hänelle kuitenkin myönnettiin
keino aikaisemmin päästä täysiwaltai
seksi, jos hän erittäin siitä ilmoitti.

Wultiopäiwien wanhoillinen puoli
täytti sitä paitsi todistuksena yhdenwer-
taisuudcn periaatetta wastaan miehen
ja naisen erilaiset elämän tehtäwät,
osuttaen kuinka kumpaisenkin kaswatus
sen johdosta on kulkenut wallan was-
takkuiseen suuntaan. Naista, jonka teh
täwä oli «uikuttaa kodissa ja kodin hy°
wäksi, ei siis woi niin nuorella ijällä, kuin
miestä, pitää täysin kypsyneenä itsenäi-
sesti toimimaan taloudellisissa asioissa.

Waikka muutos jo silloin näytti ole-
wan toteutumaisillaan, odottaa se kui-
tenkin yhä edelleen lopullista ratkai-
suansa.

Kolmenkymmenen wuotinen kokemus
pitäisi kuitenkin nyt olla omiaan osutta-
maan, että ne syyt, joiden nojalla lainsää»
däntu silloin wastusti yhdenwcrtaisuuden
periaatetta, ciwät enää meidän aikana
pidä paikkaansa. Päinwastoin käsite
tään nyt selwästi, että, waitkakin enim»
päin naisten tehtäwänä tulee olemaan
llwiowllimonll ja äitinä «uikuttaminen
kodin ahtaassa piirissä, niin tämä ei
kuitenkaan millään muotoa pitäisi ole-
man esteenä hänen yleisten kansalais'
ominaisuuksicnsll kehittämiselle. Hänen,
jolle on uskottu kaswattajan waikea
toimi, tulee ensi sijassa oppia pitä-
mään huolta itsestään.

Rinnakkain miehisten toweriensa kans-
sa hankkii nuori tyttö itselleen samat
tiedot kuin he, eitä ole tiettämästi to»
distettu, että hän on ollut nuorukaista
huonompi, kun un ollut kysymyksenä
antaa koulussa saawutetun tiedonmää»
rän kulkea tulkintojen kiirastulen läpi,
Mcksi hän siis ei yhtä hywin tuin nuo-
rukainen woist oppia hoitamaan omai-
suuttaan?

Kun määrättiin miehen laillinen ikä
21 wuodeksi, ei se tapahtunut sentäh»
den, että hänellä sillä ijällä on niin
erittäin monipuolinen kokemus, maan
sen wuoksi, että hänen hengenlahjansa
silloin woidaan pitää täysin kehittynei-
nä. Johdonmukaisuus maalisi, että



määrättäisiin sama ikäraja naisellekin,
sillä eihän kukaan woine wäittää, että
hän kehittyy hitaammin kuin mies. Eikä
myöskään löytyne syytä pelkoon, että
hänen woimansa wastustaa elämän kiu
sauksia olisiwllt heikommat kuin miehen.

Mutta jos wielä on naisia, joiden
kaswatus tekee heidät kykenemättömiksi
käyttämään tLyfiwaltaisuutta, niin on
kai tehokkain keino parempaan kaswa-
tukseen olema se, että määrätään heille,
ei ainoastaan heidän oikeutenaan, niin»
kuin tähän asti on ollut, waan myös»
kin ehdottomana welwollisuutenaan,
että he jo 21 wuoden ijällä alkamat
hoitaa omia asioitaan-^).

Kuinka moni nuori nainen onkaan
köyhästä kodista lähtenyt ulos maail-
maan ilman minkäänlaisia apuneuwoja,
mutta on kuitenkin säästäwäisyydellä
ja työnsä kautta päässyt niin pitkälle,
että on woinut, ei ainoastaan elättää
itsensä, waan myöskin auttaa omai-
siaan. Eiwätköhän nämä työsjään ole
osuttaneet yhtä suurta tunnollisuutta
welwollisuuksiensa täyttämisessä, yhtä
suurta kuntoa ja uutteruutta, kuin hei-
dän ikäisensä miehet? Ia eiwätkö yh-
teiskunnalliset olot ruumiillisen työn
tekijöiden luokassa yleenjä ole sellaiset,
että laillinen yhdenwertaisuus sukupuol»
ten mitä erittäinkin lailliseen
ikään tulee, un katsottawa täysin oikeu-
tetuksi ?

Viimeisessä lauseessa siinä lakipykä-
läsjä, joka koskee naimattoman naisen
täysiwaltaisuutta, sanotaan, että ~jos
hän kuitenkin mieluisemmin tahtoo hol-
hooian hoitoa nauttia, säätäköön oikeus
siitä hänen pyyntönsä mukaan ja teh-
>öön siitä laillisen kuulutuksen".

Tämä säännös myöntää naiselle oi-
keuden, jota miehellä puolestaan ei ole
— oikeuden asettua holhoojan höidet-
tawaksi. Näyttää siltä, kun tämä oi-
keuden mukaan olisi ollut jätettäwä
pois. Koska kerran tahdotaan niin
suurta yhdenwertaisuutta kuin suinkin
lain edessä miehelle ja naiselle, niin ei
myöskään pidä suosia naista erityisillä
poikkeuksilla. Jos nuori mies ei luule
woiwansa omin päin hoitaa asioitansa,
kääntyy hän jonkun neuwonantajan tai
lainopillisen apumiehen puoleen, joka
auttaa häntä asioiden järjestämisessä.
Samaa keinoahan on naisellakin tilai-

Se aika lienee sekin jo osaksi ohitse,
jolloin warakas nuori tyttö kaswatet-
tiin halweksimaan kaikkea huolenpitoa
ja uutteruutta. Ia waitl'ei hän nyt°
kään katso welwollisuudekseen tuotte-
liaan työn kautta pyrkiä aineellisesti
wanhemmistaan riippumattomaksi, niin
löytyy kuitenkin niin monta työalaa,
joilla hän woi työkykynsä käyttää ja
jotka cdistäwät hänen kehittymistään
itsenäiseksi henkilöksi ja awaawat hänen
silmänsä näkemään elämän käytöllisiä
puolia.

'-) Tämän mielipltccu lcms»! jo Ernst
Linder 1863 wuoden waltiopäiwillä.



suus käyttää. — Jos hän osottllll
omistamansa sellaisia ominaisuuksia,
jotka tekemät hänet kykenemättömäksi
hoitamaan tawaraansa, alistukoon sil°
loin, samoin kuin mieskin, lain säätä»
män täytymyksen alle, että muut aset»
tawat hänet holhunalaiseksi.

Erittäin suurta käytännöllistä mer-
kitystä tosin ei tule olemaan siitä, että
naisen ehdoton laillinen ikä siirretään 21
wuoteen. Kysymyksellä on pikemmin
periaatteellinen puolensa, koska nykyi-
nen lainsäännös sisältää määräyksen,
loka ei enää wastaa ajan waatlmuksia.

C. M.

Helsingissä, Päiwälehden kirjapainossa, 1896






