1. Meryl Streep (pildil) tekitas selle T-särgiga filmi promodes
pahameelt mustade orjade järeltulijates, kes leidsid, et tal ei ole õigust
orjaks olemise üle suud täis võtta (kiri särgil tähendab „Pigem
oleksin mässaja kui ori“).
Reklaamikampaania autorid rõhusid sellele, et niimoodi nende filmi
peategelane, ajalooline isik ennast igatahes väljendas.
Mis ajaloolisest tegelasest on jutt?
Üldnimetus või filmi nimi annab 1 punkti.

2. See filmitegija (hiljem ka amatöörantropoloog ja fotograaf) on avaldanud mõju paljudele
hilisematele režissööridele, kuid teatavatel põhjustel ei taha paljud neist seda meeleldi tunnistada. Üks
väheseid, kes on mõju möönnud, on George Lucas, kes kasutas kõnealuse autori esteetikat nii
Impeeriumi vägede kujutamisel kui ka näiteks originaaltriloogia esimese filmi lõpu
autasustamisstseenis; eriti mõjutasid teda selle autori kaks filmi, üks 1935., teine 1938. aastast.
Kes on see mõjukas režissöör?

3. Kinokunstiga on lahutamatult seotud raha. Läbi aja on head kassat teinud sõjafilmid, muusikalid ja
ajaloolised draamad, kuid 21. sajandil troonivad kassatulu tipus järjefilmid. Kui 2000. aastaks jõudis
miljardi dollari suuruse kassatuluni alla kümne filmiseeria, siis viimase 15 aastaga on see number juba
üle 40. Tuleneb see nii inflatsioonist, turu kasvust kui ka frantsiisi-mudeli rakendamist Hollywoodis.
Nimeta filmide seeria, mis on tänaseks päevaks jõudnud juba üle üheksa miljardilise dollari
kassatuluni! Vihjena võib öelda, et tegemist on pigem filmide perekonnaga, kus peategelased ei püsi
üksnes enda filmides, vaid külastavad ka teiste peategelaste filme. Ja teise vihjena, et James Bondi
seeria oleks eespool, kui absoluutnumbreid inflatsiooniga kohaldada.

4. Kes on pildil? Koos Skandinaavia krimikirjanduse,
-filmide ja -seriaalidega on läänemaailmas läbi löönud ka
Skandinaavia näitlejad. Mads Mikkelseni, Noomi Rapace,
Stellan ja Alexander Skarsgårdi kõrval on rahvusvahelise
tuntuse saavutanud ka see taanlane. Algusaegade pisiosade
kõrval oli üks suurem töö 2008. aastal Foxi telekanali
lühiseriaal „New Amsterdam“, mida ka ETV mõni aasta
tagasi näitas. Põhilise tuntuse on ta aga saavutanud tänu
HBO telekanali mitmete Emmy auhindadega pärjatud
seriaalile „Troonide mäng“, kus ta kanda on alates 2011.
aastast Jaime Lannisteri roll.

5. Kes on selle tuntud filmimuusika helilooja?

6. Selle Kuubal sündinud kirjaniku (ja ajakirjaniku) nimi tähendab tõlkes „väike kiilakas“. Kui ta 1985.
aastal suri, oli ta kõige tõlgitum kaasaegne Itaalia kirjanik maailmas. Ka eesti keeles on ta päris
korralikult esindatud, alates 1964. aastast, mil ilmus esmakordselt „Olematu rüütli“ eestindus; viimati
ilmus 2012. aastal eesti keeles „Kui rändaja talvisel ööl“. Kirjaniku nimi?

7. Ta oli miljardär ja tuntud töösturidünastia varanduse pärija. Ta oli ka tunnustatud ornitoloog,
filantroop ja spordientusiast. Ta oli USA amatöörspordi ja olümpialaste suurtoetaja; asutas 1980ndatel
päranduseks saadud farmi treeningkeskuse maadlejate grupile, nimetades selle oma isa
võistlushobuste talli järgi Team Foxcatcher. Meeskonna treener oli 1984. vabamaadluse olümpiavõitja
Dave Schultz.
Ühel ilusal 1996. aasta päeval võttis küsitav mees aga püstoli ja lasi Schultzi maha. Ise ei osanud ta
oma tegu seletada, ka uurijad ei leidnud ühtki mõistlikku motiivi ning kokkuvõttes mõistetigi mees
vangi meeltesegadushoos toime pandud roima eest. Ta suri vanglas 72 aasta vanusena 2010. aastal ja
maeti viimase soovi kohaselt punases Foxcatcheri maadlustrikoos. Selle mehe, Dave Schultzi ja Dave’i
noorema venna Mark Schultzi (samuti maadleja) elust valmis mullu mängufilm pealkirjaga
„Foxcatcher”. Kes oli see mees?

8. Kui „Sõrmuste isandas“ on Gondori rahvas uhke, et nende kuningriik on küllalt kuninglik, et
kojaülemate suguvõsad troonipärija puudumisel ise kuningatroonile ei asu, siis Euroopas sedavõrd
kuninglikud ei olda: Lääne-Euroopas on meie ajaarvamise jooksul (pKr) mitu korda kojaülemate soost
kuningadünastia tulnud. Karolingide kohta teavad seda vast kõik (ja arvatakse, et neid Tolkien
tögaski), aga kaks sellist on veel olnud.
Mis dünastiad?

9. Millisest raamatust pärineb alljärgnev antropoloogiline tähelepanek:
Ohates määrisin Leibo pissapõhja pomidooripüreega ja seejärel katsin ühtlase hapukapsakihiga. Leibo
sõrm peatus järgmiseks - ja ma loomulikult ei imestanud sellegi üle - mugulapudru kausil ning
hiigelsuur pissa kattus kollaka kleepuva möksiga. Kõige peale raputasin ohtralt keedetud sealiha ja
keskele krooniks sai suur pekikamar. /---/ Ülejäänud meeste taignaplönn oli väiksem ja nii mõnigi
valis kapsa asemel kamakatte; juustu, seeni või eritellimusel hangitud toskaana piprast suitsuvorsti ei
tahtnud keegi. Valus, aga mis parata. Ma annan neile andeks, et nad kutsuvad mu asutist Porkuni
Krooniks (hea küll, keel ei paindu), annan andeks, et nad tarvitavad pissa juurde kapsast ja mugulat...
Aga et ma neile kõigile veel pool pätsi musta leiba pidin välja jagama, seda on mul raske
rahumalevale andestada.
Nimetage autor ja pealkiri! Üks õige = üks punkt.

10. Perioodil 2014–2020 on Euroopa Liit planeerinud teadusesse ja innovatsiooni investeerida ligi 80
miljardit eurot, mis jaotatakse kolme suure prioriteetse valdkonna ehk „samba“ vahel: tipptasemel
teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnaprobleemid. Mis on selle raamprogrammi nimi, mille
kaudu neid investeeringuid tehakse?

11. 2015. aastal tühistas Jaapan viimaks ometi ühe keeluseaduse. Selle Teisest Maailmasõjast saadik
kehtinud korra järgi tohtis üht tegevust avalikus kohas teha ainult vastava litsentsiga asutuses ja isegi
seal ainult südaööni; viimasel ajal oli seaduse jõustamine muutunud väga raskeks, seda rikuti
massiliselt ja politsei vaatas sellele läbi sõrmede.
Sama asja avalik ja litsentseerimata tegemine on üllataval kombel siiani keelatud Rootsis; mõnes Saksa
ja Šveitsi omavalitsuses ei tohi seda avalikult teha teatud kuupäevadel. Vähem üllatav on, et seda
taunib mitu konservatiivset usukogukonda, kuigi mõni konfessioon kasutab seda just usurituaalina.
Mis tegevus oli/on niiviisi keelatud?

12. Tšehhi Vabariigi liberaalne seadusandlus lubab
ka ametlikel dokumentidel religioosseid peakatteid
kanda. Pildil on näha tulemus. Küsime, millisesse
usulisse rühmitusse kuulub isand Lukaš Novy?

13. Näete pildil NoPhone'i hiljuti turule tulnud minimalistlikku
mudelit Zero; selle turuletoomist tiivustas algse NoPhone'i
mudeli edu Kickstarteris, kus see kogus eelmisel aastal 18,316
USA dollarit. Algne NoPhone maksis 12 dollarit, uus Zero
kõigest 5; mõõtudelt on mõlemad ühesugused (sama suured kui
iPhone 5), aga Zero kujundus on veel minimalistlikum.
Mis on NoPhone’i eripära (kui odavat hinda mitte arvestada)?

14. Väites kaitsvat oma ärihuve kuulutas see riik 1864. aasta detsembris sõja enda naabrile. Kolm kuud
hiljem, märtsis 1865, arvas see riik heaks kuulutada sõja oma teiselegi naabrile. Õige pea sigines neile
kahele lisaks veel kolmaski vaenlane, kes küll riigipiiri järgi otsene naaber polnud. Olles vastamisi
endast ühtekokku vähemalt 20 korda suurema rahvaarvuga vastastega polnud sõja käik muidugi
midagi üllatavat. Sõja lõpuks ehk 1870. aastaks oli riik ilma jäänud umbes 1/3 territooriumist ning
erinevail hinnanguil 25-50% rahvastikust. Naiste ja meeste suhe oli seejuures 3:1-le. Nii oli sõja
tagajärjeks ka hoogne „tõuparandus“ okupatsioonivägede poolt ning tänapäevaks segavereline
rahvastik.
Nimetage see maniakaalne riik!

15. Mille häält kuulete?

16. 2006. aastal lavastati naljaviluks pulm, kus Arnold Oksmaa „abiellus“ ühe viljaka kolumnisti ja
muidu avaliku elu tegelasega; pulmavanem oli Onu Bella, kes on tollest sulesepast teinud ka dokfilmi.
Tegelane on piisavalt kuulus, et teda on võetud „Wigla shows“ ja „Wremjas“ parodeerida.
Kes on see Pärnumaa prominent?

17. Pildil näete skulptuuri, mis on osa Sophia Wallace'i ja Kenneth
Thomase kunstiprojektist ja kujutab üleelusuuruselt üht organit.
Nagu Sophia Wallace märkis, peetakse sellest organist kõneldes
tavaliselt silmas üksnes selle väikest osa – just nagu räägitaks
jäämäest, aga mõeldaks ainult selle veepealset osa. Vedrualusel
skulptuuri kasutati projekti käigus selleks, et soovijad publiku
hulgast saaks osaleda selle organi rodeol, mis osutus väga
populaarseks. Mis organ?

18. Calvin Coolidge oli USA 30. president aastatel 1923–1929. Tema järgi on saanud nime bioloogias ja
psühholoogias kasutatav Coolidge’i efekt. Milles see efekt seisneb? Väidetavalt on tegu ainsa
teadusmaailmas kasutatava terminiga, millele on tausta loonud pikantsevõitu lugu (või koguni
linnalegend).

19. Üks maailma meditsiiniuuringute häbiplekke on aastatel 1932–1972 USAs Alabama osariigis läbi
viidud nn Tuskegee uuring. Uuringusse oli hõlmatud 600 mustanahalist põllumeest ja selle eesmärk
oli uurida ühe haiguse loomulikku kulgu ravimata jätmisel. Uuritavatest 399-l oli haigus eelnevalt
olemas, 201 meest nakatati haigusega nende teadmata. Kellelgi ei öeldud, et neil see haigus on ega
pakutud ka ravi, ehkki tollal oli selle haiguse ravi tavaline ja üldkättesaadav. Meestele öeldi hoopis, et
neil on „halb veri“ ning et nad saavad lihtsalt tervise turgutuseks meditsiinilist abi USA valitsuselt.
Mis haigus?

20. Mis omadust kirjeldatakse Kinsey skaalaga?

21. Oma 1959. aastal ilmunud ja 1961. aastal ka Lenini preemia pälvinud reisikirjas praalib Juhan
Smuul, et ta on esimene eestlane ja teine saarlane Antarktikas. See väide on vaid pooleldi tõene.
Tegelikult on esimene teadaolevalt Antarktikas viibinud eestlane teadlane, geoloog, Venemaa
teaduste akadeemia liige ja mitme raamatu autor. Esimene Antarktikas olnud saarlane oli üksiti
Antarktika esmaavastus-ekspeditsiooni juht ning tema nime järgi on nimetatud nii saar kui ka meri.
Küsime kahte nime – kes olid esimene eestlane ja esimene saarlane Antarktikas? Üks õige = üks
punkt.

22. Kes on see pildil olev 1970. aastal sündinud Eesti
Disainerite Liidu liige?
Disaininud on ta nii mööblit kui kelli, kuid eeskätt on ta tuntud
valgustite disaineritena. Ise on ta oma käekirja iseloomustanud
nii: „Kompan piire hea ja halva maitse vahel, nihestan
vormikäsitlust, miksin ilu ja koledust, nalja ja tõsidust“. Tema
valgusti „Led-Stick“ pälvis 2008. aastal parima disainiprojekti
Bruno ning vineerist ja metallist valmistatud LED-valgustiriidepuu „What?“ 2014. aastal autoridisaini Bruno. Koostöös
Margus Triibmanniga on ta loonud tervikliku valguslahenduse
Rotermanni kvartalisse. Lisavihje: ka ta enda perekonnanimi
tähendab tööriista – paraku küll üsna talupoeglikku.

23. Mis linnast on jutt?
Vanim teadaolev nimetus pärineb 13. sajandist. 18. sajandi lõpul nimetati ümber, sellest mugandus ka
eestipärane versioon. Küll polnud linna nimega rahul elanikud. Esimest linnavolikogu esitatud
nimevarianti siseministeeriumi juures asuv kohanimede nõukogu ei kinnitanud. 1939. aasta
septembris läks siseministeeriumi teele uus volikogu „peaaegu üksmeelselt“ välja valitud nimi – Lahe.
Paraku puhkes siinkohal Teine Maailmasõda ning nimi kinnitamisele ega kasutusse ei jõudnudki. Ja
meie tunneme seda linna jätkuvalt „vana“ nimega.

24. Küllap kõik on kuulnud Eesti tudengisatelliidist EstCube, mis lendas Prantsuse Guajaanast
orbiidile 7. mail 2013. Sellega sai Eestist kosmoseriik nr … . Mitmes? (+/- 10% annab 1 punkti)

25. Kes on kuuldava loo esitaja? (Vastuseks sobib nii artistinimi kui kodanikunimi.)
Tänavusügisesel etnokulpide jagamisel pälvis Raadio 2 erikulbi just see artist, keda traditsioonilises
mõttes pärimusmuusikaga just ei seostaks. Auhinna üleandmisel iseloomustaski R2 peatoimetaja
Kristo Rajasaare teda kui üht kõige värskemat ja vabamat artisti, kes heade lugude kõrval on loonud
lausa uue stiili – parmupilli trance’i. Kuuldav lugu pärineb tema 2015. aastal ilmunud teiselt
sooloalbumilt „Ilusad illusioonid“.

26. 1918. aasta sügisel iseseisvunud lätlastel tuli kohe käised üles käärida: verivärskel vabariigil oli
puudus kõigest, mis ühte normaalset suveräänset riiki iseloomustab. Hakkajad lätlased ei põlanud
seejuures ära ka taaskasutust, vaid andsid uue elu Esimese Maailmasõja aegsetele Saksa jalaväe
kaartidele (Karte des westlichen Rußlands).
Milleks kasutas Läti Saksa sõjaväekaarte?

27. 2014. aastal Loomingu Raamatukogu sarjas ilmunud raamatu „Kulinaarsed vested“ lõpust võib
leida järgmise tõlkija Anu Saluääre järelmärkuse: „Alates 1997. aastast on see kunagine Rootsi
ajakirjanik ja kaheldava aukraadiga major olnud paljude eesti lugejate lemmik, teda on loetud ja
üksteisele lugeda soovitatud rohkem kui August Strindbergi, SelmaLagerlöfi või Ingmar Bergmani
teoseid. Tõlkijana olen kohanud inimesi, kes mäletavad raamatu „Parunid, eestlased ja
enamlased“ lehekülgi peast.“ Nimeta autor, keda sedasi iseloomustatakse?

28. Küsime Soome vete- ja kalapüügijumalat, Vellamo abikaasat, kelle lossi, vahel koguni tervet
vetevalda kutsuti tema järgi. Kuna sellenimeline tegelane figureerib ka Eesti rahvalauludes, vilksatab
see korra ka „Kalevipojas“; sama nimega jumalat kummardavad Hugo Raudsepa
„Sinimandrias“ poeet Andrease väljamõeldud saare asukad; lisaks on see nimi antud mitmele Eesti
laevale.
Muidugi on nii tähtis tegelane jätnud oma jälje ka mitmesse tänapäeva isikunimesse – seda
kasutatakse eesnimena nii Soomes kui ka Eestis, Soomes on see ka mitme perekonnanime osa.
Mis on selle jumala nimi?

29. Selle ligi 100 000 elanikuga linna nimi ei tulenegi toidust, ehkki nii võiks arvata. Ilmselt tähendas
linna nimi algselt märga maad, lodu; aga on ka pakutud, et toona nimetati nii jõekäänakuid, samuti
seda, et see on tegelikult linna ühe esimese valitseja nimi. 1406. aastal lisati nimele epiteet „suur”, see
on nimes tänapäevani. Mis linn?

30. Sel heliloojal oli tavaks kirjutada mitut teost korraga ning nii töötas ta paralleelselt ka 7. kui 8.
sümfoonia kallal. 7. sümfoonia valmides hülgas ta aga poolelioleva 8. sümfoonia, kuna 7. sümfoonia
olla saavutanud nii absoluutse täiuslikkuse, millest paremat pole võimalik kirjutada. Tõsi, päris
lõplikult ta 8. sümfoonia kirjutamise ideest siiski ei loobunud – jõuti sellele paar esmaettekannetki
planeerida.
Kui 8. sümfooniast on olemas ennekõike legend kirjutamisest ning mõned fragmendid, mille põhjal
2011. aastal mängiti sisse kolm väikest katket, siis 7. sümfooniat on võimalik kuulata tema absoluutses
kogutäiuses. Praegu ajalistest piirangutest tulenevalt küll ainult algusosa.
Kes on see helilooja?

31. Praegu on võimalik Saaremaale sõita parvlaevaga, mille nimi on Ionas (ligikaudses tõlkes
joonlane). Millise Kreeka jumala illegitiimne poeg oli Ion, joonlaste hõimu väidetav esiisa?

32. Šotimaa kõige põhjapoolseim viskivabrik Orkney saarel asub Norra kuningalt nime saanud kohas.
Selle kohaga jagab nime ka 1971. aastal Saksamaal Papenburgis Meyeri laevatehases valminud ja
praegugi ringi seilav reisiparvlaev.
Mis nimi?

33. See 1850. aastal Stockholmis asutatud ja enne aastatuhande
vahetust oma tegevuse lõpetanud laevafirma on oma jälje jätnud ka
Eesti meresõiduajalukku. Võib koguni öelda nii, et firma seos
Eestiga saigi talle saatuslikuks. Kõrvaloleval pildil näete firma
logoga mansetinööpe (taust on sinine, tähed valged).
Mis firma?

34. Selle ettevõtte nime lühend võiks eesti keelde tõlgituna ja lahti kirjutatuna kõlada nii – See
Ühendatud Aurulaeva Kompanii. Nimega märgitakse ära, et ettevõtte asutamisel 1866. aastal ühendas
ärimees Carl Frederik Tietgen kolm aurulaevafirmat. Oli eelmisel sajandivahetusel üks maailma
suurimaid laevakompaniisid.
Esimene firma, mis võttis kasutusele vedelkütusel sõitva reisijateveo mootorlaeva – see andis Esbjergi
ja Harwichi vahel sõites kivisöeküttel laevaga võrreldes suurt säästu ning oli ka kiirem. 1950ndatel oli
üks konteinerlaevanduse pioneere. Firma reisi- ja kaubalaevad teenindavad praegu peamiselt Lääneja Põhjamere sadamaid (sh ka kaht Balti sadamat) ühendavaid marsruute.
Mis firma?

35. Selle Briti päritolu muusikalise kollektiivi nime tähenduse üle on spekuleeritud palju ja oletatud
suurt filosoofilist tähendust (umbes „asjadest ülem“ vms), kuid tegelikkus on palju lihtnaljakam – see
valiti mänedžeri sõbra kassi nime järgi.
Enamik ansambli liikmetest oli eelnevalt (1964-1966) tegutsenud koos nime all The Paramounts.
Põhitegevus toimus aastatel 1967–1977, taaskoguneti 1991 ja tasapisi esinetakse siiani, sealhulgas ka
Tallinnas 2010 novembris. Kuulete merekaru-nimelist laulu bändi kolmandalt albumilt.
Mis bänd?

36. Pildil on läikkala (ld. Lampris guttatus, ingl. k
opah ). Ta on levinud Atlandi, India ja Vaikse
ookeani vetes, kus ta elab 50–500 m sügavuses.
Võib kasvada 2 m pikkuseks ja kuni 270 kg
raskuseks. Püütakse kõrvalsaagina näiteks
tuunikala ja makrelliliste püügist. Ta on
teadaolevalt ainus kala, kellel on üks omadus,
mis on iseloomulik hoopis teistele selgroogsete
rühmadele (näiteks linnud ja imetajad).
Mis eripära?

37. 2004. ja 2005. aastal vaidlesid kaks riiki ruutkilomeetri suuruse Hansu saare (kohalikus keeles
Tartupaluk) pärast Narese väinas ning see vaidlus sundis kahe riigi diplomaate järsusõnalisi avaldusi
vahetama. Hiljem selgus satelliidipiltidelt, et riikidevaheline piir läheb täpselt saare keskelt.
Milliste riikide vaheline tüliõun oli Hansu saar? Üks õige = üks punkt.

38. Hiljuti said bioloogid rõõmsa uudise: leiti ühe juba väljasurnuks peetud imetajaliigi, Omura XXX,
elusolevad esindajad. Algul peeti neid teise liigi, Bryde’i XXXde hulka kuuluvaks, kuid lähem
uurimine tuvastas siiski, et tegu on Omura XXXdega. Liik on nime saanud Jaapani teadlase Hideo
Omura järgi; Jaapani teadlased olid ka esimesed, kes liiki leitud skelettide järgi kirjeldasid. Muide,
väljasuremise põhjust otsides näitas süüdistav sõrm samuti jaapanlaste suunas. Ehk õnnestuski
elusolevaid Omura XXXe uurijatel hiljuti näha ja filmida just seetõttu, et nad olid Jaapanist tuhandeid
kilomeetreid eemal, Madagaskaril. Igatahes jääb küsimus õhku, kuidas nii suured imetajad nii kaua
märkamatuks said jääda.
Mis imetajatest on jutt, mis sõna käib XXX asemele?

39. Mitmes keeles kasutatakse ühe pilli kohta sõna, mis on enam-vähem häälduspärane versioon pilli
prantsuse nimest, mis tähendab „kõrget/kõva häälega puitu“. Nagu nimigi ütleb, on see puupill,
topeltlesthuulikuga; alates 17. sajandist on see olnud kasutusel orkestripillina, aga sellele on kirjutatud
tublisti ka soolorepertuaari.
Mis pill?

40. Kes on kuuldava muusikapala helilooja?

Vastused
1. Emmeline Pankhurst (sufražett, film „Sufražett“)
2. Leni Riefenstahl
3. Marvel Cinematic Universe – Marveli koomiksite põhjal tehtud superkangelaste filmid. Ehk siis
Raudmees (3 filmi), Thor (2 filmi), Hulk, Kapten Ameerika (2 filmi), Sipelgamees, Tasujad (Avengers)
(2 filmi), Galaktika valvurid
4. Nikolaj Coster-Waldau
5. Vladimir Daškevitš
6. Italo Calvino
7. John Eleuthère du Pont
8. Stuartid (Stewartid) ja Oranje
9. Indrek Hargla "French ja Koulu" (2005)
10. Horisont 2020 (Horizon 2020)
11. Tantsimine
12. Pastafarian, ka Flying Spaghetti Monster (FSM)
13. See „nutifon“ ei tee midagi, lihtsalt monoliitne plastitükk. Telefoni mulaaž. Väidetavalt mõeldi
välja nutiseadmesõltuvuse vastumürgiks
14. Paraguay
15. Komeet, täpsemalt Tšurjumovi-Gerassimenko komeet (67P)
16. Hillar Kohv
17. Kliitor
18. Coolidge’i efekt: seksuaalne iha suureneb uute partnerivõimaluste avaldumisel, isegi kui sama
partneri puhul see väheneb
19. Süüfilis
20. Seksuaalset orientatsiooni (0 on täiesti hetero-, 6 täiesti homoseksuaalne)
21. Ivar Murdmaa, Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen
22. Tarmo Luisk
23. Paldiski
24. 51. Kohad 46 – 56 annavad ühe punkti
25. Meisterjaan ehk Jaan Tätte juunior
26. Kaartidele trükiti riigi esimesed margid. (Riias Schnakenburgi tehases, 5-kopikalised margid)
27. Carl Mothander
28. Ahti (ka Ahto)
29. Velikije Luki
30. Jean Sibelius
31. Apollon
32. St Ola
33. Nordström & Thulin, Estline’i Rootsi-poolne omanik
34. DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab)
35. Procol Harum
36. Püsisoojane
37. Taani ja Kanada
38. Vaal
39. Oboe
40. Uno Naissoo („Hiirejaht”)

