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Magyar Polgár 1903-06-17

— Nagyváradtól a tengerig vizen. 
Nagyváradról jelentik, hogy ott a mult évben egy nagyobb társaság indult meg a Bihar nevű dereglyén, hogy 
vizen tegye meg az utat a Feketetengerig, de csak Titelig juthattak, a hol a kifáradt társaság  élszéledt. Az 
expediczió  vezetője:  Komlóssy  József  jog-  és  gazdaságügyi  tanácsos,  az  idén  ismét  összegyűjtötte  a 
társaságot  és most  megvalósítják szándékukat,  mely a viszonyok miatt  tavaly nem sikerült.  A Kőrösön,  a 
Tiszán lemennek az Al-Dunára s megpróbálják a szabad tengert elérni. Az utat, mely nem kevésbbé érdekes, 
mint viszontagságteljes, július 4-én kezdik meg s remélik, hogy 2—3 hét alatt elérik a tengert. 

Magyar Polgár 1903-06-27

— Dereglyén a Fekete-tengerig 
A magyarországi  fejlett  vizi-sport  egyik  kimagasló  eseménye lesz  az  a  kirándulás,  melyre  a  legközelebbi 
napokban indul el Nagyváradról egy bátor kicsiny csoport. A vállalkozás nem kisebb, mint a Kőrösön és Dunán 
dereglyén menni a Fekete-tengerig. A szépségekben s talán izgalmakban gazdag fáradságos kirándulásra 
heten indulnak: Komlóssy József városi gazdasági tanácsos, dr. Kazay Kálmán, Pálffy Béla, Nyilassy Károly, 
Knapp Lajos,  Szűts János,.Rácz Endre.  A merész társaságjövő julius hó 4-én hajnali  3  órakor indul  el  a 
Komlóssy-háztól.  A csolnak neve „Borbála“  s  az uticzélja,  a  Fekete tenger  elérése.  Az utazás tervét  már 
részletesen meg állapították, mindenkinek ki van osztva a teendője éjjelre nappalra, a mit pontosan elvégezni 
köteles. Mindenki egy tizenkettes kaliberű revolverrel van felfegyverkezve. Van a hajónak azonkívül két golyós 
tizenkétlövetü fegyvere is. Visznek a dereglyén román, szerb, bolgár és magyar zászlókat, a melyre az illető 
partoknál lesz szükségük. Ugyanez a társaság tavaly Belgrádig jutott esolnakon és tovább nem a fáradtság, 
de  az  idő  hiánya  miatt  nem  mentek.  A  kirándulásról  pontos  naplót  vezetnek  a  utazásukat  könyvben 
szándékoznak megörökíteni. 

Magyar Polgár 1903-07-07

— Dereglyén a Fekete-tengerig
Megemlékeztünk arról  az érdekes és merész  vizi-utazásról,  melyet  egy nagyváradi  társaság szándékozik 
tenni. A Kőrösön, Tiszán, Dunán lehajóznak a Fekete-tengerig. Az utjokat dereglyén teszik meg A bátor utazó 
társaság tagjai: Komlóssy József városi tanácsos, a dereglye kapitánya, dr. Kazay Kálmán orvos, Nyilassy 
Károly  keresk.  isk.  tanár,  Knap  Lajos,  Nedelkovich  főhadnagy,  Rácz  András,  Szűts  János Pálffy  Béla.  A 
társaság „Borbála“ nevű dereglyéjét szombaton hajnalban eresztették vizre és reggeli 3 órakor indultak útra. 
Az  indulásnál  a  kora  hajnali  órákban is  nagy közönség jelent  meg és  vett  búcsút  az  utasoktól.  Az  első 
állomásuk Irász községnél(ma Újiráz) volt, hova délben érkeztek meg.

Magyar Polgár 1903-07-16

— Dereglyén Nagyváradtól a Fekete-tengerig. 
Több nagyváradi előkelő úri ember, Komlósy tanácsos vezetésével — mint azt már megírtuk — merész és 
kalandos útra vállalkozott:  a Tiszán,  Dunán keresztül  a Fekete-tengerig akarnak evezni.  A társaság,  mint 
akkor jeleztük is, körülbelül egy héttel ezelőtt indult útnak s a napokban érkezett el Zenátig. Hosszabb pihenőt 
tartottak  Szegeden,  a  hol  a  szegedi  Regatta-egyletnek  voltak  szívesen  látott  vendégei.  Útjukat  eddig  is 
minden nagyobb feltartóztatás nélkül folytatták. Egyes tiszamenti községeknél mindig sok bámulójuk akad az 
exotikus ruhába öltözött, kedélyes utazóknak. Ezután is a partot kiváncsi nép lepte el s lelkes óvácziókban 
részesítették a bátor evezőket. Zentán egy napig időztek s innen útra kelve, megszakítás nélkül, Óbecséig 
haladnak Zentáról kiindulván, nemsokára valóságos kis tengeri vihar érte utol őket. Mint a társaság egyik 
tagja  Írja,  másfélméteres  hullámokon  eveztek  át  és  a  dereglyén  többször  keresztül  csapott  a  hullám. 
Megfeszített izmokkal kellett a vihar ellen küzdeniök s csak alig tudtak előre haladni. Azután csaknem óriás 
eső szakadt rájuk s a vihar formálisan kivetette a dereglyét a partra Mohol bácskai község mellett. Itt sátrat 
ütöttek s kedvező időre várnak, hogy a dereglye folytathassa merész útját. Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy a társaság a tavaly nyáron szintén tett egy ilyen merész utat Belgrádig. 


