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împrejurimi; scurtă referire la scânteierea nocturnă a apelor din Adriatică 47

Scrisoarea a II-a către preastimatul și celebrul domn doctor Antonio Targioni 
Tozzetti, profesor de medicină la Florența, în care se dă știre despre vechea și noua 
înfiinţare civilă a orașului Triest, despre mărfurile acestei pieţe comerciale și despre 
ce se cultivă în împrejurimile sale  53
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din Stockholm, cea a curioșilor naturii, de la Societatea iubitorilor agriculturii din 
Florența și Padova și profesor public de istorie naturală la Mitau, capitala Curlandei, 
în care se dă seamă de calitatea munţilor de lângă Triest și de fenomenele care apar. 
Starea fundului mării mai apropiat de litoral și concluziile formulate după multele 
observaţii făcute acolo. Producţiile vegetale și animale de care sunt îmbelșugate acele 
ape. Descrierea a cinci genuri ale acestor producţii care aparţin clasei zoofitelor, 
popular numite polipoide și argumentele inspirate de descoperirea lor  63
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comunicarea despre călătoria autorului de la Triest până la Ljubljana, observaţiile 
formulate cu această ocazie și, de asemenea, știrile culese despre istoria naturală a 
Carniolei, popoarele care o locuiesc, limbile lor, comerţul, industria etc. 85
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impresionante clădiri care se ridică pentru a deveni sediul ședinţelor Societăţii 
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