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CIRRUS!

Ainoa patenttipiippu laatuaan on tässä kuvattu! Se
tyydyttää kaikkien vaatimukset sekä sisä- että ulkoilmapiippuna. Se on oikeata briaaria ja varustettu 1
tehokkkaalla öljynkokoojalla ja puhdistajalla ja sitä
on useita, uudenaikaisia malleja. Kaikissa piipuissa on leima „CIRRUS". Kovakumi-imukkeella
35 mk. ja sarveisimukkeella 40 mk., uusimmat mallit kovakumi-imukkeella 45
mk. ja sarveisimukkeella 50 mk. Saatavana maan useimmissa erikoisliikkeissä.
Muunlaisia hyviä briaaripiippuja öljynkokoojineen ja puhdistajineen lajirikkain valikoima seuraaviin hintoihin 15, 20, 25, 30 ja 40 mk. kpl. Erikoislaadut A.T. 45. Masta 60, 100 & 150 mk. Captain Black 45 ja 55. Orlik 75
ja 90. Tennyson 100, 3B 115 ja 150. Dunhill 250 ja 300. Merenvaha 300—
450 mk. kpl. Englantilaisia nahkaisia, kumivuorilla ja mukavalla sulkulaitleella varustettuja tupakkamasseja 45 ja 75 mk. kpl., tavallisia pyöreitä
kumisia 10, 12 ja 15 mk. kpl.
Nahkaiset piippukotelot 15 mk., erikoiskankaasta 8 mk. kpl. Sikari- ja
savuke koteloita metallista, galaliitista ja nahasta.
Kaikki maaseututilaukset viipymättä postietuantia vastaan.
Suuremmat,
tilaukset postivapaasti.
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kaikkien kotimaisten tehtaiden eniten suosittuja merkkejä.
Ulkolaisia, meidän maahan tuottamiamme: Prince Albert 25
mk. 62 gr., Edgeworth SP 30 mk 62 gr. ja 60 mk. 124 gr.,
Edgeworth RR 30 mk. 62 gr., Qboid 30 mk. 62 gr., Unoit 25
mk. 62 gr., Craven & Abdulla Mixtr. 50 mk. 62 gr., Standard
ja London Mixtr. 100 mk. 124 gr., Dunhills Mixtr. 120 mk. 124 gr.
Sikaareja, tehtaiden melkein kaikkia yleisiä merkkejä. Sitäpaitsi
hollantilaisia 6, 7, 8, 10 ja 12 mk. kpl. Havanna 9, 10, 12 ja 13 mk. kpl.
Savukkeita yli 100 merkkiä. Ulkomaalaisia kuten: Egyptiläisiä Khedive savukkeita å 9, 10, 11, 12:50, 15 ja 22:50 10 kpl. Abdulla 16 å 20 mk.
10 kpl. Miss Blanche väritettyjä 30 mk. 20 kpl. Amerikkalaisia Camel 18.
mk. 20 kpl.

Haalistunut
Herrasmies ei ennen katsonut voi
vansa käyttää „valmiita vaatteita".
Mutta nykyisinä aikoina on tavallisen palkallaan eläjän pakko ostaa juuri
niitä, jos haluaa ulkoasultaan yhä edelleen käydä hienosta miehestä.

»LEIJONAPUVUT«
ovat omiaan poistamaan Teistä tuon vanhan ja nykyoloihin
kelpaamattoman ennakkoluulon,
samalla kuin niitä käyttämällä Teille ei käy taloudellisesti rasittavaksi olla aina hyvin
puettuna. „Leijonapuvut" ovat ensiksikin hyvin kuosikkaita ja
hyvin „istuvia"
ne sopivat jokaiselle normaalivartaloiselle
miehelle ja ovat tehtyjä parhaista kankaista. Mutta lisäksi ne
ovat vaalilauseemme mukaisesti
kaksi pukua yhden hirinalla
paljon huokeampia kuin räätälillä teetetyt.
—
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ALKUSANAT.

Koska yleensä kaikki pukeutumistaitoa käsittelevät suomenkieliset teokset ovat tarkoitetut sellaisiin yhteiskuntapiireihin
kuuluville henkilöille, joilla on varaa hankkia itselleen, suurmaailman hienoston tapaan, kaikki gentlemannille kuuluvat
kymmenet puvut ja varusteet, sekä tarpeeksi aikaa omistautua niiden moninaiseen käyttöön, niin olenkin tässä kirjasessa
koettanut mahdollisimman yksinkertaisesti ja selvästi neuvoa
suurimmalle osalle miehistämme soveltuvia, tärkeimpiä pukeutumistaidon vaatimuksia. Pukeutumistako yleisesti ei
meillä ole vielä tarpeeksi kehittynyt, niin kuin jokainen voi
omin silmin todeta.
Olen samalla yrittänyt kosketella pukeutumiskysymyksen taloudellista puolta, ja koettanut parhaani mukaan neuvoa lukijaa vaatettautumaan hyvin
mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Tämä lienee useille
tärkeää, ja joka tapauksessa seikka, johon ei ainakaan kirjallisuuden kautta ole aikaisemmin sanottavasti ollut tilai—

—

suutta

tutustua.

Päteviä ja tärkeitä neuvoja olen saanut Herrainvaatehtimolta, P. Esplanadink. 21 (Bång) ja Suomen Vaatturien Kangaskauppa Oy.ltä, Yrjönk. 23 (Männistö).
Jos nyt joku tämän kirjasen lukijoista haluaisi aivan perusteellisesti syventyä hienoston pukeutumistaidon salaisuuksiin,
niin neuvon hankkimaan Brummell & Co:n „Hieno Mies" nimisen kirjan. Kustantanut Otava.
Tekijä.

KUINKA

PUKEUDUN?

Mikä sopii mikä ei?
Puvut, paidat, kaulanauhat ja kengät.
Nuori mies ei välttämättä tarvitse enempää kuin kolme pukua, mutta tavallinen keskiluokan kansalainen tarvitsee vähintäin neljä pukua vaatekomeroonsa.
Tavallinen asu, yksinkertaiset vierailut.
Tavallinen arkipuku:
Jokainen tietää mitä arkipuvulla tarkoitetaan. Se saattaa
olla ruskea, harmaa, ruudullinen tai raidallinen, yksivärinen
tai kirjava. Valitsette, muotiseikat huomioonottaen, sellaisen
kankaan, joka eniten miellyttää ja joka Teille parhaiten sopii.
Kesällä on arkipuku vaaleaa, talvella se on tummahko.
Käyttö:

Tavallista arkipukua voi käyttää useimmiten aamusta iltaan.
Vaikka se monelle on samalla työpukuna, voi sillä tehdä yksinkertaisia vierailujakin niin aamu- kuin iltapäivälläkin. Tietysti sillä edellytyksellä että puku on siisti ja kuosikas. Pukuun kuuluu värillinen paita pehmeällä kauluksella, sekä tavallinen kaulanauha, joka sulautuu puvun ja paidan väreihin.
Kesällä voi myös käyttää rusettia. Käytetään tavallisia, mieluummin ruskeita kävelykenkiä, kesällä puolikenkiä.
Tumma arkipuku:
Se on tummansininen tai musta. Viimeksi mainittua ei kovin nuorien pitäisi käyttää. Paita on joko värillinen tahi valkea. Kesällä on kauluksen oltava pehmeä. Kaulanauha voi
olla värillinen tai mustassa puvussa kokonaan musta, kengät
tummat.

Käyttö:

Tummansinistä tai mustaa pukua käytetään talvella tavallisena arkipukuna sekä kutsuissa että tanssiaisissa, joissa tiedetään sitä käytettävän, tahi jos on erikoisesti määrätty tultavaksi tavallisesa puvussa. Mentäessä ystävien luo yksinkertaiselle iJtavierailuille pukeudutaan tummaan arkipukuun.
Tämä ei kyllä kesällä ole aivan välttämätöntä.
Juhla-asu: oopperat, teatterit ja tanssiaiset sekä juh

lapäivälliset.
Hännystakki (frakki):
Hännystakki on arvokkain juhlapuku.
Käyttö:
Englannissa alkaa olla vallalla käsityskanta, jonka mukaan
hännystakki olisi parhaissa piireissä, ja etenkin naisten seurassa, iltapuku, mutta Suomessa on hännystakkia käytettävä hyvin arvokkaissa tilaisuuksissa niin aamu- kuin iltapäivälläkin,
n. 25:destä vuodesta alkaen on miehen välttämättä pukeuduttava hännystakkiin, jos hän menee oopperan tai teatterin ensinäytöksiin, hienoihin tanssiaisiin, tahi johonkin erikoisen arvokkaaseen juhlaan.
Pukuun kuuluu valkea n.s. frakkipaita kalvosimineen, yksinkertainen kova kaulus ja valkea tai musta rusetti.
-
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Häissä tai hautajaisissa on ehdottomasti käytettävä valkoista rusettia, samoin se, käytettynä valkoisten liivien
kanssa, muodostaa hauskemman kokonaisvaikutuksen kuin
musta rusetti. Valkoisia liivejä on taas aina käytettävä, jos ollaan naisseurassa, miesseurassa voi hyvin käydä mustissa liiveissä. Vielä on' muistettava että valkoisten liivien yhteydessä
ei käytetä kovin kovaa paitaa. Kengät ovat kiiltonahasta ilman
kärkilappuja, vielä hienommat kengät ovat vailla nauhojakin.
Iltapuku (smoking).
Se on nuorten miesten oikea juhlapuku, mutta vanhemmille-

kin välttämätön. Paita on valkea, kalvosimet kovat, etumustan
ei välttämättä tarvitse olla kova. Yksinkertainen kova kaulus,
musta rusetti, sekä kiiltonahka kengät kuuluvat kaikki iltapukuun.
Käyttö:

Kuten sanottu, käyttävät nuorukaiset iltapukua kaikissa juhlallisimmissakin tilaisuuksissa, mutta yleensä siihen pukeudutaan n.s. puoliarvokkaisiin tilaisuuksiin mennessä, ja etenkin
tanssipukuna se on tullut suosituksi. Iltapukua on käytettävä
aina, jos seurassa on ainoastaan herroja, ei kuitenkaan koskaan ennen klo 6:tta i.p.
Yllämainittujen neljän, jokaiselle tarpeellisten pukujen lisäksi, käyttävät jotkut vielä erikoista aamupäiväpukua (schakettia tai lunch coatia).
Schaketissa käytetään mustia liivejä, valkoista paitaa yksinkertaisella kauluksella ja tummahkoa kaulanauhaa. Kengät
saavat mieluummin olla kiiltonahasta.
Lunch coat s.o. tavallinen musta silkkireunainen takki ja
raidalliset housut. Tässä puvussa ovat liivit, paita, kravatti
ja kengät samat kuin schaketissa, mutta kaulus on kaksinkertainen. Naisseurassa voi myös käyttää valkeita liivejä ja rusettia, kaulus on silloin yksinkertainen.
Käyttö.
Aamupäiväpukua käytetään aamiaisilla ja teekutsuilla sekä
hautajaisissa, vihkiäisissä y.m. päiväjuhlissa, ei koskaan illalla.

TYÖSSÄ ON KÄYTETTÄVÄ TYÖPUKUA.
Työpuku:

Tässä tapauksessa kukin tietää itse parhaiten valita pukunsa työnsä ja asemansa mukaan. Jos olette epävarma, kysykää tovereilta tai esimieheltänne. Työpukuakin on pidettävä
huolellisesti ja siistinä. Olettepa sitten muurari tahi tärkeässä
asemassa oleva pankkimies, niin Teillä on jokatapauksessa
syytä huolehtia työasustanne. Sillä mitä siistimmin ja huolellisimmin pukeudutte, sitä tyytyväisempänä työskentelette ja
olette muissakin toimissanne huolellisempi ja esiintyessänne
varmempi, kuin huolimattomasti pukeutunut henkilö. Työpuvun on siis oltava siisti, mutta yksinkertainen, eikä se missään tapauksessa saa olla erikoisesti silmiinpistävä.
—
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GENTLEMANNIN ASU

PIENILLÄ KUSTANNUKSILLA.

Pukimien valinta:
Tämä on erittäin tärkeä pukeutumistaidon kohta. Koko pukeutumisen onnistuminen riippuu suurimmaksi osaksi värien
valinnasta. On itsestään selvä, että vaaleille henkilöille sopivat tummahkot pukimet. Kun taas tummat esiintyvät edukseen vaaleissa lamineissa. Poikkeuksen muodostavat lihavat
ihmiset. Heidän ei pitäisi koskaan esiintyä kovin vaaleissa pukimissa. Vaaleassa puvussa näyttää lihava mies entistään pyöreämmältä, kun taas tumma puku ikäänkuin kutistaa ruhoa.
Samoin ei lihavien ihmisten pitäisi olla kovin kärkkäitä hankkimaan itselleen kenkämuotiuutuuksia, kyllä nämä kotimaiset
leveäpohjaiset kengät sopivat heille sittenkin parhaiten.
Räikeitä värejä ja vastakohtia olisi yleensä vältettävä pukimia valitessa. Hillitty hienous on aina gentlemannin pukimien
perusominaisuuksia. On huomioon otettava, että ihon ja tukan
väri on suurempi tekijä kuin yleensä Juuliaankaan vaatekerran
värivivahduksia suunniteltaessa. On esim. vallan kauheaa nähdä miehellä, jolla on kesakoita, sinipunaiseen vivahtava puku.
Pukimien hankinta:
Tilatkaa pukunne räätäliltä, silloin saatte ne mahdollisimman kuosikkaina. Puvun voi myöskin ostaa valmiina, mutta
siitä myöhemmin. Viisasta on ostaa kangas suoraan jostain
alan erikoisliikkeestä. Teillä on silloin käytettävissänne suuri
valikoima eri laatuja, ja useimmissa tapauksissa saa sen silloin
huokeammalla kuin räätäliltä. Kun vielä olette tulevasta puvustanne räätälinne kanssa aikaisemmin keskustellut, voitte
huoleti antaa liikkeen toimittaa kankaan perille. Tilatkaa aina
kahdet housut. Hännystakki ja iltapuku ovat aina erikoisesti
tilattavat jos mieli saada ne „istuvat".
Koettakaa käyttää aina samaa räätäliä. Hän tietää aikaisemmista kokemuksistaan vaatimuksenne, tuntee vartalonne, ja
siten onnistuu kerta kerralta yhä paremmin.
Nuori ja hyvävartaloinen mies voi aivan huoletta ostaa arkipukunsa valmiina. Valitsette huolellisesti, koettelette, annatte
liikkeessä korjata mahdolliset epäkohdat, ja pukunne on täysin onnistunut. Korjauksen suorittaa liike tavallisesti ilmaiseksi. Näin hankittu puku on tavattoman huokea, sillä massatyö suoritetaan koneellisesti suurissa tehtaissa kankaiden ollessa usein verraten kunnollisia. Etenkin päällysvaatteet
voitte, laadun siitä kärsimättä, ostaa valmiina.
Kenkiä ei enää teetä juuri kukaan ruumiiltaan normaalisesta
kehittynyt henkilö. Tehkää paita-, kravatti- y.m. ostoksenne
myös aina samasta herrainvaatehtimosta. Vakituista asiakasta,
niin epäkohta kuin se onkin, kohdellaan tavallista paremmin,
ja useissa liikkeissä myönnetään vanhalle liiketuttavalle pieni
erikoisalennus.
Pukimien hoito:
Huolellisella hoidolla supistatte pukeutumiskustannuksianne
kaikkein eniten. Vaihtakaa pukua aina n. 4—5 päivän kuluttua. Säilyttääkseen kuosinsa täytyy puvun saada levätä välillä.
—
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Jos Teillä on puvussarine kahdet housut, voitte vaihtaa niitä
aina joka toinen tai kolmas päivä. Näin säilyy puku kauemmin „uulena". Yöksi ovat housut asetettavat erikoiseen ripustimeen tahi kauniisti tuolin selkämyställe. Samoin on tehtävä
takille. Vanhaa „prässäyskeinoa" käyttämällä voi housut asettaa yöksi laskoksiin patjan alle. Aamulla ne ovat kuin juuri
silitetyt.

Tahrat ovat heti poistettavat.
vat
ovat

Siihen tarkoitukseen kelpaa-

parhaiten apteekeista saatavat erikoisvalmisteet. Tahrat
kauhistus gentlemannille. Siistejä vaatteita tulee pidet-

tyäkin paremmin, joten on siis taloudellisempaakin varoa tahroilta „kamppeitaan", ja jos hullusti käy on ne puhdistettava
heti.
Kaulus on vaihdettava joka kahden päivän kuluttua viimeistään, kesällä joka päivä.
Kengät on kiilloitettava kerran päivässä. Nahka pysyy
silloin notkeana, puhumattakaan siitä että kengät ovat silloin
aina siistit. Erittäin hyödyllistä on puhdistaa kengät heti käytön jälkeen ja asettaa ne sen jälkeen vartavasten ostetuille lesteille, loka ei pääse silloin pahastikaan kenkiä syövyttämään ja
kenkien, kravatin, ja hatun mukaan arvostellaan usein koko
miehen huolellisuutta. Jos käytätte säämiskähansikkaita, niin
peskää ne usein siitä ne tulevat vain pehmeämmiksi käyttää.

TÄRKEITÄ PIKKUNEUVOJA.

Nuori mies voi vallan hyvin itse prässätä pukunsa. Sitä varten on hankittava pieni pöydällä pidettävä silityspukki, jolla

hihat

ja hartiakohdat prässätään. On jo aikaisemmin mainittu,
että erikoisvalmisteet ovat parhaita tahranpoistoaineita, mutta
paremman puutteessa kelpaa tarkoitukseen tavallinen puhdistettu bensiinikin sekä tummalle puvulle musta kahvi. Jos
Teillä on sininen puku, joka kiiltää ilkeästi jostakin paikoista, ja haluatte joskus kuitenkin esiintyä siinä, niin yhdeksi illaksi saatte kiillon parhaiten pois juuri mustalla kahvilla. Tahrat eivät kokonaan katoa koskaan ilman kemillista pesua,
vaan tulevat taas jonkun ajan kuluttua näkyviin.

Hieno mies ajaa itse partansa. Ostakaa siis parranajokone
saippuatuubin saatte ilmaiseksi
ja teriä
ja käyttäkää niitä.
Se tulee paljon halvemmaksi kuin ainainen parturissa käynti
ja on sitäpaitsi tavattoman paljon hygieenisempää. Mies ei
käytä puuteria kuin talvipakkasella parranajon jälkeen. Eu
de Cologne on ainoa miehelle sopiva „hajuvesi".
—

—

Sivistyneestä käyvä mies huolehtii tarkoin puhtaudestaan.
On käytävä joka viikko saunassa ja samalla vaihdettava alusvaatteet. Hyvä on aamuisin ottaa viileitä pyyhkeitä. Kynsiä on
hoidettava. Ne eivät saa olla liian pitkät, eivätkä missään tapauksessa mustat.
(Jatk. seur. sivulla.)
—
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Mies ei ole turhamainen. Sen tähden ei pitäisi milloinkaan
käyttää huomiota herättäviä sormuksia. Vihkimäsormus, tahi
maisterin, insinöörin ja rakennusmestarin sormukset, sekä
muut samanlaiset, ovat kyllä paikallaan, ja miksi ei yksinkertainen kultainen kantasormuskin arkipuvun kanssa, kaikki
muut ovat jo liikaa. Esim. hännystakissa oltaessa ei saisi käyttää muita kuin vihkimä- ja n.s. ammattisormuksia, eikä mitään
näkyviä kellonvitjoja tahi muuta kamaa.

Kaulanauhan sidonta

Kaulanauhan sidonta selvinnee yllä olevasta kuvasta täysin ym
märrettäväsll.

Hansikkaiden käsiinvetäminen.
Hansikkaita käslinvedettäessä on muistettava vetää kaikki toiset
sormet ensin mutta peukalo viimeisenä.

Ab. ~Englisk Hat-Magazine" Oy.
Helsinki,
P. Esplanadinkatu

27.

Suositellaan!

-
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Kuinka sidon rusettini?
Tavallinen rusetti.

Joko näin

(Vasem. oikealle)
Nauha on asetettava kauluksen ympäri niin, että A on pitempi kuin B. A on
käännettävä B:n alitse ylöspäin. A on taitettava. A on kerran vielä taitettava.
A on niin pujotettava, että se muodostaa silmukan. B on taivutettava ja pujotettava silmukan A lävitse.

(Vasem. oikealle)
Nauha on asetettava kauluksen ympäri niin, että A on pitempi kuin B. A on
käännettävä B:n alitse ylöspäin. B on taitettava kaksinkerroin niin, että se muodostaa rusetin toisen puolen. A on asetettava B:n ylitse Aon asetettava silmukan lävitse B:n takaa ylöspäin. A on taitettava ja kaksinkerroin pujotettava
silmukan lävitse B:n takaa.

Myöskin näin voi sitoa:

Nauha on asetettava kauluksen

ympäri siten, että A ja B ovat yhtä pitkät.
A on käännettävä B:n a/itse ylöspäin, samalla kun B taitetaan.
A käännetään
B taitetaan ia pujotetaan silmukan läpi.
B:n yli alaspäin,
—

—

—
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Yksinkertainen rusetti
Sidotaan seuraavalla tavalla

Nauha asetetaan kauluksen ympäri siten, että B on pitempi kuin A.
B kierretään A:n ympäri.
B pujotetaan A:n takaa silmukan läpi ja vedetään A:n eteen.
A pujotetaan B:n eteen silmukan lävitse.
—

—

—

Erikoismallinen rusetti.
Sidotaan näin:

Nauha asetetaan kauluksen ympäri siten, että B käännetään A:n päällitse ylöspäin.
A taivutetaan lopulliseen asuntoonsa.
B kierretään A:n ympäri ja
pujotetaan silmukan läpi.
—

—

hiaailman parhain

matkagramofooni on

Takuulla myy

O.Y. KASOL A.B.
Päämyyjä:

Helsinki, Kalevankatu 17. Puh. 23 106.

—
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Tämä kirja opettaa Teille aistikkaan pukeutumisen
taidon.

IvLQ taas

toimi-

tamme Teille

edullisimmin ja asiantuntemuksella
siihen tarvittavat varusteet:
paidat,

alusvaatteet,

"%%.%.
\

sukat,
kaulukset,

V%

%~v .
%^\

kravattinaukat,
kaulahuivit,

"%

■%

%\

käsineet

%
O'

Oman paitatehtaamme kotka-merkillä

varuste-

tut tuotteet edustavat alan korkeinta laatua!
Maaseudulle myös postitse jälkivaatimukselta.

•Sssr

halvalta

Helsingin Osuusvaatehtimo i.
Uudenmaank. 6.

Puh. 32 485.

FLUX

PARRANAJOTERÄ
on, kuten muutkin maailmanmerkit,

valmistettu oikeasta ruotsalaisesta
teräksestä. Terä on tieteellisesti
kokeiltu ja pysyy, ensiluokkaisten
ainestensa
perusteella terävänä
useamman käytön jälkeen. Huolimatta tästä myydään Flux huomattavasti huokeampaan hintaan kuin
muut laatuterät.
Hinta 1: 75 terältä. Flux terä tekee parranajon
huokeaksi, tehokkaaksi ja miellyttavaksi.
—

MYYTÄVÄNÄ KAIKKIALLA!

Tukkuvarasto

O.Y. DURCHMAN A.B.
HELSINKI

Teettäessänne vaatteita tiedustelkaa vaatturiltanne meidän monipuolista mallikokoelmaamme, sillä siitä löydätte aina hienoimmat ja muodikkaimmat kankaat.
Kankaamme ovat valitut erikoisella huo
lei la tunnettujen koti- ja ulkolaisten tehtait
ten tuotteista.

Sinisistä kankaistamme suosittelemme eri
koisesti allaolevalla merkillä varustettua

VAATTURIEN KANGASKAUPPA
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