
itä laajimmissa piireissä (unnettanee io entuudestaan maailman kuulu
D. K. W. moottorimme ja rohkenemme näin ollen luoda tässä lyhyen

silmäyksen sen syntyyn ja kehitykseen.
Niihin aikoihin, jolloin Saksan koko sodanaikainen teollisuus v. 1918

järjestäytyi uudelleen rauhan kannalle, suunnitteli insinööri J. S. Rasmussen,
Zschopaun kaup. käydä valmistamaan pientä kaksitahthmoottoria, joka olisi
helppo hankkia, säästöisä käyttää, ollen luja ja pitkäikäinen ja sopisi samalla
polkupyörään moottoriksi.

Kaikki nämä edut yhdisti herra Rasmussen = »pienten moottoreitten isä»,
D. K. W. moottoriinsa ja pitää sanonta »Der kann was» = (hänpä jotain
osaa) täydelleen paikkansa. Näistä alkukirjaimista on sittemmin tehtaan
merkkikin syntynyt.

Mitä pienimmästä alusta kehittyi nyt yritys nykyiseen kaupunkimaiseen
suuruuteensa, yli 1,200 lukuisine työntekijöineen ja virkailijoineen, muo*

dostuen siitä 1923 joulukuusa nykyinen »Zschopauer Motoren*Werke J. S.
Rasmussen A/G» lukuisine sisaryhtiöineen.

Päivätuotanto on tähän mennessä noussut nousemistaan ollen v. 1924
alussa 150 kpl, moottoreita ja 100 kpl. moottoripyöriä päivässä. Sanalla sa*

noen on se nyt »pieni Fordstehdas» Saksassa.
Rohkenemme edelleen mainita, tosin lyhyesti ainoastaan, niistä suurem*

moisista saavutuksista, joita D. K. W. on saavuttanut. Vuoden alkuun men*
nessä saavutti D. K. W. yht. 466 palkintoa koti* ja ulkomailla, joista

v. 1920 yht. 2 kpl. I palkintoa
v. 1921 » 65 » Ija II »

v. 1922 » 101 » I »

v. » » 56 » II »

v. » i) 35 » 111 » yht. 192 palkintoa
v. 1923 » 185 » I »

v. » » 73 » II »

v. » » 48 » 111 » yht. 306 palkintoa

vuosi 1924 on näin nuori, vaan voi siitä huolimatta esittää tähän astisista
voitoistaan suurimman ja kauneimman. Helmi—maaliskuulla 1924 pidettiin 17
päiväiset kilpailut 3,108 km. matkalla Cöln—Munchen —Breslau—Berlin—
Stettin—Cöln. Nämät maailman suurimmat urheilulliset talvikilpailut

voitti kaksi D. K. W. moottoria.
Matkalle lähti 23 saksalaista, englantilaista, ranskalaista kilpailijaa ja

jäivätkaikki muut matkalle paitsi kaksi D.K. W. jotka tulivat perille.
Tämä selostuksen puitteissa jää tietenkin suurin osa kertomatta, vaan

olemme kuitenkin puolestamme valmiit sitä halutessanne lähemmin palaamaan
asiaan. Tarjoutuen auliisti palvelukseenne, merkitsemme
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