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Annan Information
Briggen seglade den 29: e, och i passerar Ingången av Hunters River, på kvällen den 8 juli
skickade hon en båt till bosättningen i Newcastle där det rapporterades att allt var bra. Efter att
ha genomfört undersökningen kommer du att kontrollera tiden för bärandet mellan
sydvästligaste punkten och Albatrossöarna, den nordligaste av Hunteröarna och Pyramiden.
Ratna, SB, Behera, S, Venkata Ratnam, J. (2013) Ett index för tropiska tempererade troughs
över södra Afrika. Det var viktigt för off-the-watch att spela in. Den första delen av loggboken
saknas, och uppgifterna slutar medan skeppet var i Bermuda under reparationer. Detta diagram
bär också Murrays signatur, såväl som utåt och retur på sitt skepp. För att göra det lättare att
hitta anteckningar om vad vi fixade eller bröt, finns det ett index längst ner på varje sida med
de stora systemen (se ovan) som Instrument, VVS mm Han satt på stranden nära den plats där
de mötte honom. Han var ganska naken och hade ingen prydnad genom brosken i näsan. Att
återställa det (eventuellt) äldsta segellastfartyget i världen ligger i säkra händer med dem.
Koefficienten för multipel bestämning under monteringsperioden är 0,89 (signifikant vid 1% nivån) (figur 8), sålunda förklaras 80% av variansen av SOI av PCR-modellen.

Jag har mycket beklagat att jag inte har haft det i min makt från en serie av ogynnsamt väder,
vi har haft så exakt att överensstämma med överbefälhavarens order som jag kunde ha velat.
Dess kapten, Samuel Gamble, ringde i Rio Nunez i Sierra Leone för att köpa förslaskade
afrikaner. Det var utsökt. Efter lunchen bestämde jag mig för att jag skulle gå upp till bron där
jag stannade under resten av eftermiddagen, läsa, dokumentera och undersöka de många
konstiga broprocedurer som besättningen utför varje dag. Cape Dromedary lager syd-syd-väst:
fartyg allt i sikte. Marken från Elephant Bay till här är ganska låg av sandjord och en mycket
lång vit sandstrand hela detta avstånd. De typiska objekt som ingår är tid, datum, väder,
destination och passagerare. Jag lät varje del av det och du är botten sand med små stenar och
skal som är mycket täckta med svart tång som först kan anses vara stenar. Väst Cove är nästan
densamma. Väst Cove är du bäst att ligga i när det helt stängs i havsportar och dessutom har
liten mark svullnad som båda andra vikar är föremål för. Vi är dryckalkimister,
dryckesingenjörer, men framförallt; dryckesälskare, och Brew Journal skapades med det i
åtanke. Vindkraft och riktningsobservationer användes för att beräkna zonalvindar för
användning i rekonstruktionerna.
Loggar avslutas medan Argus var i Irländska havet, två veckor innan hon togs av det brittiska
skeppet HMS Pelican. Dr. Turner, kungligt artilleri; George Miller, avdelningen för
kommissioner; Herr Wilson och George Tollemache, Storekeepers. Jag gav det namnet på
hålet i väggen och till önsutbredningen som sträckte sig längs huvudet - namnet Glennies öar
efter George Glennie, en speciell vän av kapten Schanck som jag var under personliga
förpliktelser. Mason, SJ, Jury, MR (1997) Klimatvariation och förändring över södra Afrika:
En reflektion över underliggande processer. Frågan är, vad är den extra tid och det avstånd de
skulle behöva resa för att göra sin skillnad i position. Detta var en intressant händelse med en
provsmakning på kajen. Symbolisk grupp som illustrerar Storbritanniens kommersiella
rikedom.
Ju mer detaljer i loggen som kommer att hjälpa till att identifiera de fläckar som skapade stora
minnen, desto mer meningsfullt kan den återkommande resan bli. Men kung dolde inte sin
besvikelse att hennes befälhavare inte hade kunnat landa någonstans eller att tränga in i den
djupa viken som kallades guvernörs kungens bukt. Herr Volshawn förklarade också att han
hade sett artiklar som hade tagits från Stedcombe. Volymen innehåller också mästarens logg
för briggen Franklin Adams, med inlägg från 25 juli 1867-11 september 1868. J.G. Reed,
fartygets herre, gjorde dessa poster medan valfångst i Stilla havet. Sidan i närheten av
ingången var täckt av gräs, men överallt var ön vinkelrätt och smulrade ibland i havet.
Därför utfördes ett ytterligare test för att direkt replikera dataillgängligheten i var och en av
åren av loggbokkonstruktionen. CPS B är inriktad på jämförelse, eftersom CPS-metoden har
högre skicklighet vid användning av gles data tillgänglighet (Fig 5) och variant B står för
skillnaden i vindkraftsvillkor mellan den tidigare och senare delen av
återuppbyggnadsperioden. Vi fortsatte med segel, svep och båt tills vi öppnade den andra
viken men fann det omöjligt att komma till förankring i det eftersom våldsamma vindar
ständigt kom ner. Klockan 19.00.bore bort för viken på västsidan och vid halvtid över 7 P.M.
kom till ankare i 7 famn. Transkriptionen och digitaliseringen av dessa gamla observationer
ger modern forskare en ström av tillförlitliga rådata som spelats in på en klockformig grund.
Han ville ha mer tomt utrymme att skriva om hans jakt och saker han såg, mindre utrymme för
att logga på vad han tog med hem som jagade. De första försöken att utnyttja källan mer
detaljerat var de olika fallstudierna om sjöslag, där flera fartyg samlades. Vid middagstid var
frisk vind i nord nordväst och ett högt förvirrat hav på, sätta all segel vi kunde. Ström och

svullnad och hav som alla reser nära vinkelrätt mot ett fartygs rörelse. Nu har fartyg så många
förfaranden. Så många. Det brukade inte vara så.
Den olyckliga förvaltaren dödades på plats, och de två pojkarna, som förväntade sig att dela
hans öde, betraktade sig för riggningen och blev endast inducerade för att komma ned på
upprepade löften om att de inte skulle bli skadade. Jag skulle gärna hänga en riktig sida i
fartygets loggbok på mina väggar. Elefanter finns också i överflöd och skogarna är fulla av
känguru, emus, badgers, etc., några få skal hittades, inget vatten ses ännu. Med tanke på både
nederländska och EEIC-observationer har gridlådorna i troperna en högre frekvens av låga
Beaufort Force-värden, och några av de mest extrema värdena finns i rutlådorna runt södra
Afrika. Vid 11 gick runt och en båt som kom ut släppte vi ett antal artiklar till henne som
tillhör de olika officerarna. Alla vi sov i natt på en trevlig liten ö med några snygga träd på
den, jorden bra och så tydlig att de passar för hagen på en gång, jag heter Maria Isle efter en
syster som jag förlorat några år tidigare.
Några av brödet var lite skadade av läckage i brödrummet, men en mer vattentät plats för
lagring av den hittades snart. Vid halvtid över 9 A.M. såg Cape Albany, med väst-nordväst 10
eller 12 miles avstånd och Cape Danger nordväst 16 eller 17 miles; båda dessa kepsar
markerade med vit sandy och mellannivå, allt land mellan är sandiga kullar och lång
sandstrand, liksom vilken del av landet vi såg sträcker sig till Portland Bay. Jag konstaterar att
den tunna delen av huvudkroppen måste ha gjort det när hon svängde i marken, vi försökte
förgäves med 10 eller 11 händer att lyfta den ur sängen. Vi är skaparna av megaspelen
Surgeon Simulator, jag är Bröd och den kommande MMO Worlds Adrift. Lieutenantguvernören gick på stranden. Vid 12 A.M. vi fick fartyget flytande, kom till med kedge i 2
fonder. Projektet kommer att expandera till att omfatta större samlingar av loggböcker av
historiska väderobservationer efter det att dessa arktiska loggar digitaliserats. På en liten stund
förenades kapten Flinders och hans parti med omkring 30 av infödingarna, som alla lade ner
sina armar och vi fortsatte på vänliga villkor med dem hela tiden festerna var på stranden. Han
är en produktiv läsare och tycker också om att spela in sina godtyckliga tankar på papper. Vid
6 förkortade seglet och kom till: såg inga fartyg i viken. Vid 3 A.M. avfyrade 2 pistoler och
hissade ett ljus som en signal för skonaren att komma under vägen. BBC är inte ansvarig för
innehållet på externa webbplatser. Läs mer. Den här sidan visas bäst i en uppdaterad
webbläsare med stilark (CSS) aktiverad. På denna plats tycktes en inlopp av sköljvatten köra
ett bra avstånd till landet.
Efter att ha granskat marken valde de sina tilldelningar på kanten av en körning, 2 mil söder
om denna plats. Måttlig vind och molnigt: Segelmakare som gör en huvudmast-segel. Skulle
du ha tid skulle jag vilja att du kör rätt söderut från Cape Solicitor så långt som 40 grader och
arbeta tillbaka igen till Cape Bridgewater. Du kommer att anställa en annan month.in spåra
kusten från Cape Banks.In retur till denna hamn kommer du att leverera alla sådana tidskrifter
och diagram som kan ha slutförts.för din avsedda resa. Du kan också ladda ner det och
anpassa det själv. En stor konvoj som var redo att segla för Västindien låg ankare här, och på
kvällen den 23: e, när vindens raser ökade, sågs många signaler om nöd som flydde i offen.
Detta hade den önskade effekten, eftersom de alla var osynliga på ett ögonblick. Loggboken är
ett juridiskt dokument som tjänar som register över kaptenens åtgärder vid en kollision,
jordning eller annan olycka. Mottagen ombord på en del av ett hus för Nya Zeeland. Under
tiden som han stannade ombord lämnade han aldrig min sida, och på vilodagen låg han sig
nära min sängplats. De förankrade så småningom en sandstrand som tycktes inte ha någon
surfa, men blev plötsligt överraskad av ett tungt svullande hav som rullade på det, följt av en

annan som fyllde båten och störde den på stranden. Under tiden för att säkerställa fortsatt stöd
visar vi webbplatsen.
Allt fler börjar använda lokala produkter igen. Därför finns det en bra match mellan de två
mest extrema ENSO-evenemangen under denna period. Italienarna griper syriskbundet skepp
från Iran laddat med sprängämnen. Han var en äldre man, kort i stil men bra gjort; hans armar
och ben var långa i förhållande till hans kropp som var smal och rak. Den bygger på en
kontinuerlig serie av dagliga observationer som aggregerades i månadsdata, och illustrerar
därvid källmaterialets rikedom. Du behöver en HTML5-kompatibel webbläsare för att se det
här innehållet. Denna ö bär öst-sydost från Cape Sir William Grant. Det hade ett rev på ena
sidan, över vilket bröt en mycket tung surfa, och på andra sidan var några sandbrytare. Men
mestadels tycker jag om det stora öppna utrymmet i mitten för att skriva egna anteckningar om
segling, besökta hamnar etc. Kort för loggbok, ett dokument som krävs för att vara förvarat av
handels- och sjöfartyg.
Vi har också fullständiga praktiska listor - shoppinglistan, viljan, menyn - det är också
kulturella prestationer i sig själv. Vid 11 såg ett fartyg vid ankare vid nordvästra änden av
bukten. Vid 2 såg de tre kungarna sydväst i väst 3 ligor. Manövreras helt av vindens kraft, hon
är kanske världens äldsta lastfartyg (1873) som fortfarande arbetar. Kongressen var
flaggskeppet av Commodore Robert Field Stockton och täcker hans verksamhet från tiden för
hans avgång från Norfolk, Virginia den 16 september 1845; Resan runt Cape Horn till
Sandwich Islands; erövringen av Kalifornien; kontrovers med general Stephen W.

