
Sven Hedin’s expeditie 

Autoweg Peking � Europa 

De Zweedsche ontdekkingsreiziger Sven He 

din gaat zooals bekend voor rekening van de 

Chiiieesche regeering de mogelijkheid onderzoo 
ken van het aanleggen van een autoweg die de 

afgelegen provincie Sinkiang in het Westen 

met het overige China za-1 verbinden 

10 November j te hij uit Kweihwa vertrok 

ken Sven Hedin deelde aan een correspondent 

van het Zweedsche blad Svenska Dagbla 
d e t mede dat een dergelijke weg de laatste 

schakel zou vormen van een autoweg tusschen 

de Gele Zee en den Atlantische Oceaan Men 

kon dan te Tientsin of Pekng in zijn auto stap 

pen en door China Midden- Aziº Perziº Mesopo 

tamiº Klein-Aziiº en over den Bosporus naar 

Europa rijden Met Kerstmis hoopte Sven He 

din Hami te hebben bereikt Daar zou de expe 

ditie in het bekken van de beneden-Tarim zoe 
ken naar den ouden zijdeweg langs welken 

lang geleden kameelkaravanen vrachten zijde 

naar het oude Rome brachten In het geheel zal 

de expeditie ongeveer acht maanden duren 
haar eindpunt ie Sian de hoofdstad van de pro 

vincie Sjenai 

De provincies die worden bezocht verkeeren 
in een staat van burgeroorlog doch dit heelt 

Sven Hedin niet afgeschrikt Vóór zijn venxek 
heeft hij een telegram van president Roosevelt 
ontvangen waarin dace hem met de be wen 
schen uitnoodigde na zijn terugkeer verslag te 
komen uitbrengen 

Vrijdag is te Stockholm een uitvoerig tele 
gram van Sven Hedin ontvangen afgezonden 
uit BelLmiau in Binnen-Momgoliº de laatste 

plaats ’op den weg der expeditie die nog gere 

geld verbindingen met de buitenwereld heeft 

Van den Ta die daar vertoefde om na 

den dood van den Dalai Lama zelfstandig be 
stuursrecht over Tibet te verkrijgen onder Chi 

neeache suzereiniteit ontving Sven Hedin pas 

sen voor alle leden van de expeditie drie Zwe 
den en vier Chineezen 
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