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 "�i v�i C� Lê-S�-Ng�c 
thì tôi ch. là k� h(u sinh, �áng 
hàng con cháu. Tuy nhiên 
trong quá trình sinh ho�t t� 
1949 ��n nay, tôi �ã có d�p 
bi�t ��n C� qua m�t vài c� 
duyên. 

 Tr��c h�t, vào kho�ng ��u n�m 1950, khi tôi còn h
c l�p D* b� Tr��ng Cao-"3ng Công-Chánh thì 
có anh b�n tôi là Phan-"ình-So�n �ang h
c l�p Première Tr��ng Pétrus Ký, nhân d�p l% Ph�c-sinh, r� tôi �i 
"Cáp" (V�ng-Tàu) ch�i b�ng tàu th�y. Khi ��n V�ng-Tàu, anh So�n d)n tôi ��n t�m trú ba ngày t�i nhà Dì 
D�!ng c�a anh �y là ông bà Lê-S�-Ng�c. 

 M��i l�m n�m sau, tôi l�i có d�p bi�t ��n C� Ng�c lúc C� làm T&ng-Tr� ng Công-Chánh và Giao-
Thông nhân k$ phát b�ng "T� ng-Tr�ng" do C� ký trao cho tôi trong m�t bu&i l% t& chc tr��c ti�n �ình 
T&ng-Nha Công-Chánh Vi�t-Nam t�i Saìgòn ngày 7-1-1965. 

 "�u n�m 1986, nhân d�p �i Hoa-Th�nh-"�n th�m gia-
�ình, tôi hân h�nh ��!c các b�n Công-Chánh m�i h
p t�i nhà 
ông B,u "ôn, tôi l�i g�p C�, ��!c h�u chuy�n v�i C� khá lâu 
và ��!c C� cho phép ch�p chung m�t t�m hình k--ni�m. 

 N�m 2002, sau khi hoàn t�t vi�c t& chc "�i-H�i k--
ni�m 100 n�m thành-l(p Tr��ng Cao-"3ng Công-Chánh (1902-
2002) ngày 4-7-2002 t�i Westminster, Nam California, C� có 
biên th� khen. Qua ngày 26-8-2002, C� l�i g i cho tôi m�t t�m 
hình "C�u Tr��ng-Ti�n Hu�" do chính C� t* v+ l�y mà theo l�i 
C� thì �ây là m�t hobby cu� C� gi�i trí vào nh�ng ngày cu�i 
cu�c ��i. 

 Tôi r�t l�y làm c�m ��ng v� c, ch. thân ái c�a C� dành 
cho tôi nên tôi �ã trân tr
ng treo bc hình �y tr��c bàn làm vi�c 
�� ngày ngày nhìn t�m hình mà nh� ��n C� nh� m�t v� �àn anh 
kh� kính trong ngành Công-Chánh.  

C� m�t ngày 10-7-2003 t�i Mc Lean, Virginia, Hoa-K$, h� ng 
th
 93 tu&i. Xin kính c2n nghiêng mình tr��c Anh-linh C� và 
xin c�u nguy�n H��ng-h�n C� s�m tiêu diêu mi�n c*c l�c.� 


