
ИЗВОДИ ИЗ ТЕЛЕГРАМА

”У немогућности да дођем и лично честитам, желим на овај начин да изразим своје најтоплије честитке поводом важног јубилеја”.
Карло Вентуринц професор 

Универзитета y Пизи, Италија*”Жао нам je што смо спречени да дођемо... Шаљемо вам сваку добру жељу за ову историјску прилику и бићемо y мислима са вама”.
Лео Ромеро, декан Правног факултета 

Државног универзитета Њу Мексика, Албукерки
*’’Заиста je велика част што сам позван да учествујем y тако важном историјском догађају. Желим да прослава доживи велики успех и да ваш Правни факултет уђе y нови период академског просперитета”,

Зентаро Китагава, декан Правног факултета 
Универзитета y КЈоту, Јапан.*’’Цењене колеге, примите најсрдачније честитке поводом значај- ног јубилеја вашег и нашег Правног факултета који je за све време свог постојања био и остао колевка правне културе и демократске традиције. Са искреним жељама да научни и стваралачки рад професора, сарадника и студената допринесе рађању државе y којој су начела законитости и поштовања слободе и права човека врхунски принципи”,

Предраг Тодоровић, министар нравде*’’Примите моје најтоплије честитке поводом великог јубилеја. Поносан сам и срећам што сам похађао дивну ”Жуту кућу” и постао делић њене историје. И верујте ми: да ми je 18 година и данашње искуство, поново бих студирао права, y Београду наравно.Молим Вас да свим професорима, асистентима, студентима и свим запосленим на Правном факултету пренесете мојечеститке и најбоље жеље.Увек веран ’’Жутој кући” и вечно заљубљен y њу”,
Вук Драшковић
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АПФ, 1/1992 - Изводи из телеграма (стр. 49-51)*”У име Привредне коморе Југославије и своје лично искрено вам честитам значајан јубилеј. Користим прилику да изразим високе оцене о стручном доприносу и деловању Правног факултета y корист развоја привреде y Србији и Југославији”.
Влајко Стојиљковић*”У свом дугом и успешном раду Правни факултет je образовао изван- редно велики број кадрова који су дали најзначајнији доприносразвоју прав- нихнаука,културногипривредногживотаиутемељењудржавностисрпског  народа Посебно смо поносни што ce y овом времену афирмисала београдска правна школа која je дала велики допринос развоју правне мисли y свету”.

Александар Митровић, 
потпредседник Савезног извршног већа*’’Удружење универзитетских наставника и научника Србије ce придружује вашем слављу. Посебно смо задовољни великим доприно- .сом вашег Факултета раду овог удружења”.

Председник, др Вукашин Масникоса*’’Обележавање јубилеја 150. годишњице неке научне установе увек и свуда изазива велики понос. Он je утолико већи y земљама које су биле спутаване y свом развоју, као што je наша и y којој постоји Правни факултет безмало онолико колико траје њена самосталност. To сведочи о њеној историјској тежњи, демократији и правној држави. Правни факултет je био будна свест свог народа и државе. Са најискренијим жеља- ма за даљи успешан рад и допринос демократском и хуманом друштву”,
колектив Прве београдске гимназије

*’’Честитам вам велики јубилеј са жељом да насгавиге са таквим радом и задржите епитет једнеод највећих инајбољих институцијатаквеврстеу свијету”.
Ваш бивши последипломац Јован Вуковић, Брчко*’’Поводом прославе стопедесетогодишњице желимо од срца све најбоље и пуно успеха y овим тешким тренуцима за наш народ, али y жељи да правда и истина морају победити”.

Колектив хотела "Метропол”
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АПФ, 1/1992 - Изводи из телеграма (стр. 49-51)*’’Честитамо стопедесетогодишњицу Правног факултета y Београ- ду и желимо му слободу и успехе y будућем раду”.
За студенте Правног факултета - борце на фронту,

Зоран Новаковић
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