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Om Luftskibet "Graf Zeppelin" kan fo re løb ig  oplyses, at 

Starten fra  Lübeck fandt Sted K l. 8.35. Det er endnu ikke lykkedec os

at opnaa Forbindelse med Luftskibet under dets Fart, da Radiostationen

ombord er optaget a f at modtage Vejrmeldinger t i l  Udfærdigelse a f 

Vejrkort. -  Vi skal fremkomme med nærmere Meddelelse, saa snart det 

er os muligt. (Læst 9.57.)

"Graf Zeppelin" fu lg te  ikke den Rute, der var fo re lø b ig t

I  ansat i  Gaar. Luftsk ibet gik som meddelt fra Lübeck Kl. 8.35 imorges,

men i  Stedet fo r  at gaa over K ie l  -  Flensborg, styrede Dr. Eckener
il

"Graf Zeppelin" t i l  Rostock, hvor Skibet befandt sig  Kl. 10.06. Derfra 

gik Ruten over Stralsund, som passeredes ca. 10.40, hvorefter Rügen 

rundedes. 10.50 passerede "Graf Zeppelin" Bergen paa Rügen med Kurs

I
 t i l  mod Sassnitz, som passeredes et Par Minutter over I I .  Under den videre

Fart over Østersøen mod Tre lleborg afholdt Luftskibet Forsøg med de

i
 danske Radiostationer fo r  at forberede en Transmission fra  "Graf Zeppe

l i n 1 "s Radiofonistation ovor de danske Sendere, København og Kalundborg

M  Denne Transmission v i l  antagelig finde Sted mellem 12.00 og 12.30. -

Vi meddeler det nø jagtige Tidspunkt fo r  Transmissionen ca. 10 Minutter

forud. (læst 11.22.)

12.15: Transmission fra  "Graf Zeppelin". 12.31. "Graf

Zeppelin" gaar fra  København over Aarhus langs østkysten af Jylland 

t i l  Flensborg. 12.A0 passeredes Hørsholm, Rungsted, vendte ved Fredens

borg og gik a tter  sydpaa. (læst 13.10.)

I  || "Graf Zeppelin" er ud fo r  Aarhus med Kurs sydpaa mod Kolding,

v i  skal stadig holde Lytterne underrettet om Farten og Udsigterne t i l  

Transmission fra  Luftskibet.
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