
Tường thuật và hình ảnh về: 
GIA ĐÌNH LUẬT KHOA  TẠI HOUSTON ĐÓN TIẾP 
ĐỒNG MÔN HÒANG DUNG TƯ PARIS TỚI. 
 
         Ngày Thứ Bẩy 19-9-2009 vừa qua, 
một bữa tiệc khỏan đãi chào mừng cựu 
sinh viên luật khoa Hòang Dung từ Paris, 
Pháp quốc đến thăm Houston, đã diễn ra 
thân mật, thắm tinh đồng môn luật khoa, 
tại tư gia Luật sư Ngô Hữu Liễn.   

 Từ trái sang phải:TP. Trần Hạo, Đào 
Văn Khánh, Nguyễn Hữu Kính, Ls. 
Nguyễn Thế Linh, Ts,. Nguyễn Minh 
Triết, Vũ Quang Vân, Ls. Ngô 
HữuLiễn, Ls. Nguyễn Tiến Đạt (hàng 
đứng) 

 Chị Nguyễn Tiến Đạt, Ls. Nguyễn Thị 
Nhung, Chị Hòang Dung và chị Ngô 
Hữu Liễn (hàng ngồi) 

 
 
         Hầu hết người tham dự là các bạn 
cùng lớp, trừ  Thiện Ý Nguyễn Văn 
Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật khoa 
Việt Nam thuộc lớp sau. Vì vậy, trong 
bữa tiệc họp mặt do anh chị Ngô Hữu 

Liễn khỏan đãi, đầu bếp chính là chị 
Ngô Hữu Liễn, với sự phụ tá của phu 
nhân Luật sư NguyễnTiếnĐạt, nhiều 
kỷ niệm xa xưa đã được mọi người 
nhắc lại như bất tận, từ kỷ niệm học 
hành đến “tình yêu ngày ấy”… đã 

được anh chị em nhắc 
lại trong bữa ăn và 
chương trình văn nghệ 
bỏ túi sau đó do Ls. 
Nguyễn Tiến Đạt thực 
hiện, đã làm mọi người 
bồi hồ nhớ lại cả một 
trời kỷ niệm của một 
thời vang son đã qua 
của “Con nhà luật”. 
Những tiếng cười nói 
nổ vang như pháo 
Tết… 
      Cuộc vui xum họp 
đồng môn, đồng liêu 
Luật khoa Sàigòn đã 
diễn ra từ 11 giờ trưa 
đến 5 giờ chiều mới 
chấm dứt. Mọi người 

chia tay ra về trong sự quyến luyến và hẹn 
sẽ gặp lại nhau trong cuộc họp mặt lớn 
vào năm tới, “Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 
cựu sinh viên Luật khoa Saigòn tại 
Houston, Texas từ Mùng 2 đến Mùng 4 
Thang 4 năm 2010”. Chị Hòang Dung hứa 
sẽ vận động anh chị em cựu sinh viênLuật 
Khoa Sàigòn ở Pháp đến tham dự cuộc 
Hội Ngộ mở rộng này. Chị Hòang Dung 
đã lên đường tiếp tục cuộcc hành trình du 
lịch đến Nam California. Chắc thế nào các 
đồng môn Luật Khoa Sàigòn ở đây sẽ 
nồng hậu đón tiếp chị. 
     Sau dây là một số hình ảnh về cuộc 
họp mặt này. 



 
 Anh Liễn, Chị Hòang Dung, Chị 

Nhung và Chị Liễn ngồi phía sau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chị Nhung và chị Hòang Dung 

 
    
* 
Sum vầy bên bàn tiệc thịnh sọan 

        * Anh Vân va Anh Triết đang thả 
hồn về Trường Luật theo tiếng ca “Hòai 
niệm” của Anh Đạt 


