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THÔNG BÁO SỐ 3
VỀ ĐÚC KẾT VÀ THAM KHẢO THÊM VỀ TRANG BÌA 1 & 4 CỦA
KỶ YẾU ĐẠI HỌC LUẬT KHOA SÀI GÒN.
(1955-1975)
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh Đại Học
Luật Khoa Sài gòn,
Sau khi tham khảo lấy ý kiến Ban Cố Vấn và Ban Biên Tâp về hai mẫu
trang bìa 1 (bìa mặt) và trang bìa 4 (Bìa sau) của Kỷ Yếu Đại Học Luật
Khoa Sài Gòn (1955-1975), chúng tôi xin được đúc kết như sau:
1.- Trang bìa 1 đa số chọn mẫu số 1 chân phương của họa sĩ & Điêu
khắc gia Phạm Thông, tác giả tượng đài chiến sĩ Việt –Mỹ tại Houston,
một thân hữu luôn gắn bó với các hoạt động thiện ích của Câu Lạc bộ Luật
Khoa Việt Nam từ ngày thành lập đến nay (2000 – 2014). Trong cuộc Hội
Ngộ Mùa Xuân đầu tiên của các Giáo sư và cựu sinh viên Luật Khoa Sài
Gòn ngày 12-3-2000 tại Houston, Texas, Họa sĩ Phạm Thông đã bỏ công của
thực hiện cổng Trường Luật và sau đó vẽ tặng cảnh sinh viên ra trường
được dùng làm hậu cảnh trên sân khấu cho các cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân
hàng năm của Cựu sinh viên luật khoa và gia đình.
3.- Trang Bìa 4 theo đề nghị của Giáo sư Tạ Văn Tài được đa số tán
thành là mẫu số 2 rất nghệ thuật do cựu sinh viên luật khoa Quách Huệ
Anh Đại Học Cần Thơ trình bầy, với đề nghị thêm là nếu có hình mặt tiền
Trường Luật Sài Gòn mới (1974) hay Trường Luật cũ thì thay vào hình chụp
các giáo sư và các cựu sinh viên. Hiện nay chúng tôi không có, nên đề nghị
ai có hình vừa nêu, vui lòng gởi gấp cho chúng tôi đề thay thế. Nếu sau cùng
không có hình còn rõ nét, thì chúng tôi sẽ giữ nguyên mẫu số 2 của cựu sinh
viên luật khoa Quách Huệ Anh làm bìa số 4 của Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa
Sài Gòn (1955-1975).
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