
Nd. 369. Frumvarp

til laga am  breyting á lögum nr. 37, 14. júni 1929, om héraðsskóla.

Flatningsm.: Hannes Jónsson og Tryggvi Þórhallsson.

Á eftir orðunam  »að Núpi i Dýrafirði« i fyrri málsgr. 1. greinar laganna 
k o m i: Reykjum í Hrútafirði.

G r e i n a r g e r ð .

Undanfarin á r  hefir verið unnið að þvi i Strandasýslu og Húnavatns- 
sýslu að undirbúa stofnun héraðsskóla fyrir héruðin við Húnaflóa. Samkomulag 
hefir orðið hið bezta um stofnun þessa skóla. Hefir það verifi næstum  einróma 
álit allra, að skólinn væri hvergi betur settur en á Reykjum i Hrútafirði. Sýslu- 
nefnd Strandam anna veitti á fundi sinum í vetur 20 þús. kr. til byggingar vænt-



anlegs héraðsskóla að Reykjam við Hrútafjörð. Sýslnnefndin kans ennfremnr tvo 
fnlltrúa, þá Halldór JúIInsson sýslnm ann og Kristm nnd Jónssón kanpfélagsstjóra, 
til að standa fyrir byggingnnni, og vildi gjarnan, að byrjað yrði i snm ar. Litlu 
siðar var sýslufnndur i V estur-Húnavatnssýslu, og sam þykkti sá fundur 15 þús. 
kr. fram lag fyrir þá sýslu i skólann með Strandam önnum . Vestur-Húnvetningar 
kusu ennfremnr aðra tvo fulltrúa i byggingarnefndina, þá Rorstein Einarsson 
bónda á Reykjum og Eggert Levybónda á Ósum. Hafa fulltrúarnir ú r báðum  
sýslunum nú þegar haldið fund með sér og gert ým sar ráðstafanir til undirbún- 
ings þessa byggingarmáls.

Pegar ríkið seldi jörðina Reyki við Hrútafjörð, var tekinn nndan Reykja-
tangi, sem er allstór eyri út í fjörðinn austanverðan, og nokkurt land ofan við
tangann. Ofan við eyrina kem nr upp i landi rikissjóðs stór, heit uppspretta, og 
er þar meira en nóg vatn til að hita stóra byggingn.

Reykjatangi hefir fram að þessu verið leigður ábúandanum  á Reykjum
fyrir lága leigu. Mun stjórnin hafa lofað að leigja skólanum  land þetta og heitu 
uppspretturnar.

Á siðastliðnu sum ri var komið upp á Reykjatanga vandaðri yfirbyggðri 
sundlaug. Mun vandfundinn sá staður, sem betur sé fallinn til sundiðkana, þvi 
auk þess að hafa heita vatnið, er sjórinn við hendina, og er hann sérstaklega 
vel til þess fallinn að þreyta sund í honum , sérstaklega innan við tangann.


