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To

CC

Message body
Anh NGÔ BÚT thân mến,
Trong só các vị Thẩm Phán Tối cao Pháp Viện/VNCH thì tôi biết :
TP TRẦN MINH TIẾT (nguyen Chủ Tịch TCPV/VNCH) đã mất tại Tiểu Bang
California.(không chính xác năm mất)
TP MAI VAN AN đã mất tại Bang California.(không chính xác năm mất)
TP NGUYỄN AN THÔNG(nguyên Giám Đốc Nha Nhân viên Bộ Tư Pháp VNCH) đã
mất tại Bang Masachusetts.(không chính xác năm mất)
TP TRỊNH XUÂN NGẠN đã mất tai Phap Quốc.(không chính xác năm mất)
TP NGUYỄN MỘNG BÍCH( trước ở Bang Vỉginia sau qua Pháp Quốc) + TP TRẦN VĂN
LIÊM( ở Bang California) + TP NGUYỄN VĂN THUẬN(hinh như không định cư ở nước
ngoài) , nghe nói nhưng không chính xác là cũng đã mất.
Riêng TP Chủ Tịch TCPV/VNCH TRẦN VĂN LINH vẫn tại thế và đang định cư ở Thành
Phố Baton Rouge/Bang Louisana/USA.
Chúc Anh vui khoẻ. Thân mến. LÊ THẾ HIỂN.
Có lẽ thông qua ÁI HỮU LUÂT KHOA Nam CALI hy vọng có thêm thông tin. Nho LS
DN THUY !

----------------------------------Hien Thu Le
Stamford/CT

On Sunday, January 13, 2019, 11:50:10 AM EST, But Ngo <laongu34@gmail.com> wrote:

Qúy bạn,
Huynh trưởng Trần Trung Hậu trong một điện thư mới đây có hỏi chúng tôi về tin tức của các cựu Thẩm phán Tối
cao Pháp viện VNCH. Nghĩ rằng đây là một ý kiến hay để chúng ta cùng nhớ lại các bậc tiền bối khả kính. Do đó,
chúng tôi đã dùng nhiều thời gian "động não" để nhớ lại hầu hồi âm huynh trưởng Hậu nhưng nhớ không hết và sợ
nhớ sai. Tôi tìm 11 bạn đồng khóa để hỏi thì 6 bạn đã "ra đi" và 5 bạn đã mất dấu từ nhiều năm nay. Tôi cố tìm một
vài huynh trưởng thì đa số đã không còn nữa. Người mà chúng tôi gần gũi nhất là huynh trưởng Nguyễn Đình Kỳ
thì nay cũng thành người thiên cổ.
Do đó, chúng tôi xin qúy bạn vui lòng góp chút tài liệu hoặc hỏi dùm các đồng nghiệp khác mà chúng tôi không có
địa chỉ để chúng tôi đáp ứng ước mong của huynh trưởng Hậu và cũng là mong ước của chúng tôi để nhớ lại một
thời.
Chân thành cảm ơn qúy bạn. Cầu chúc qúy bạn và qúy quyến một năm Kỷ Hợi Bình An Hạnh Phúc.
Thân ái,
Ngô Bút.

Tran Trung Hau

Mon, Jan 7, 10:43 PM (6 days
ago)

to me
Anh Bút thân,
Anh có biết các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của chúng ta còn hay mất ra sao ngoài Ông Trần Văn
Linh không? Theo tôi được biết thì ông Trần Minh Tiết có đi tù CS một thời gian rồi được trả tự do, và tôi
cũng đã đến thăm ông bà Tiết tại nhà và khi ông bà Tiết được xuất ngoại thì vợ chồng tôi cũng có đến
nhà để tiễn ông bà Tiết. Sau đó, tôi nghe tin ông Tiết đã mất ở Mỹ. không biết có đúng không? Còn ông
thẩm phán Thuận thì cũng đã mất tại Saigon sau khi đi tù CS vế. Tôi cũng đã được gặp ông thẩm phán
Tối Cao mà tôi quên tên nhưng chỉ nhớ là trước kia làm Giám đốc nhân viên Bộ Tư Pháp. Tôi cũng nghe
nói là ông thẩm phán Nguyễn Văn Sỹ(nguyên Bộ trưởng Tư pháp)đã chết ở phi trường TSN trong những
ngày cuối tháng 4/1975. Ngoài ra, không biết tin của ông thẩm phán Nguyễn Văn Biện ra sao? Tôi còn
được biết ông thẩm phán Mai Văn An cũng đi tù CS về và được sang Mỹ nhưng sau đó cũng đã mất
rồi. Anh có biết anh Minh, nguyên là chánh án Đà nẵng, hiện nay ra sao không? Tôi với anh Minh rất
thân nhau. Sau khi đi tù CS về, thỉnh thoảng anh Minh có đến thăm tôi tại nhà, rồi tôi nghe nói gia đình
anh Minh đã được đi Mỹ.
.............
Thân chúc anh và gia đình được mọi sự bình yên, hạnh phúc.
Thân,
Trần Trung Hậu

