
 

Tang Lễ Cố AH Hồ Văn Trượng 
Ban Phụ Trách 

Sau ñây là các ñiện thư tới tấp về sự ra ñi của 
AH Hồ Văn Trượng: 
 
ðiện thư của AH Nguyễn Thúc Minh, Dec. 13: 
Các anh, 

Xin gởi Cáo Phó lấy từ Báo Người Việt hôm 

nay. Có phải là Thầy Trượng dậy K5 KSCC? 

 

ðiện thư của AH Nguyễn Thiệp, Dec. 14: 
ðúng là ông Hồ văn Trượng dạy môn 

thermodynamique cho chúng ta thời ñó. 

Ông ở Pháp, di cư sang Mỹ ở với con gái rồi 

già bệnh, về lại VN và mất tại ñây. 

Nên ñăng chia buồn 

 
ðiện thư của AH ðào 
Tự Nam, December 15: 
Tin buồn thầy Hồ Văn 
Trượng mất ñã ñăng 
vào Mục Tin Buồn. Nhờ 
Luân cho vào website. 

 
ðiện thư của AH Hoa 
Trường Xuân, Dec. 16: 
Cô Khánh con gái của 
anh Hồ văn Trượng, 
cựu thanh tra Bộ Công 
Chánh báo tin cho biết: anh Trượng qua ñời 
hôm 11-12-2012 ở quận Gò Vấp-Việt Nam. 

ðiện thư của AH Nguyễn Văn Luân Dec. 16: 
ðã ñăng lên website. 

 

ðiện thư của AH Hà Minh Lý December 17: 
Chuyển tiếp tin buồn này cho các bạn K5CC 

rõ. Nhờ bạn Liêm gọi phone hoặc ñến thăm 

chia buồn giùm các bạn mình. 

 
ðiện thư của AH Nguyễn Thanh Liêm K5 
KSCC tại Saigon, ngày 18 tháng 12, 2012: Ba 
AH Nguyễn Văn Khá K4, Nguyễn Thanh Liêm 
K5 và Lê Ngọc Phượng K6 ñã ñại diện toàn thể 
AHCC trong và ngoài nước ñến chia buồn với 
Gia ðình cố AH Hồ Văn Trượng: 
 

Các bạn thân mến. 
Hôm nay tôi ñã cùng với Nguyễn Văn Khá 
(Canada) khóa 4 và Lê Ngọc Phượng khóa 6 
KSCC, có mang theo tờ phân ưu của AH ðỗ 
Hữu Hứa ñại diện bạn bè ở hải ngoại gửi gia 
ñình Thầy, ñã ñến nhà Thầy ở Q Bình Thạnh. 
Chúng tôi ñược tiếp ñón bởi phu nhân của 
Thầy và gần như ñầy ñủ các con của Thầy từ 
hải ngoại về chịu tang Thầy. 
Gia ñình Thầy rất cảm kích, chúng tôi ñã ñại 
diện anh em ở trong nước và hải ngoại chia 
buồn cùng gia ñình và chúc Thầy sớm tiêu 
diêu nơi miền cực lạc. 

 
Sau cùng là ñiện thư của 
AH Nguyễn Hương Hữu 
gởi từ Na Uy, ngày 
December 20, 2012: 
Liêm thân, 

Cám ơn Liêm ñã thay 

mặt anh em cùng trường 

ñến chia buồn với gia-

ñình Thầy. Mình thì cứ 

già lần lần, còn các 

Thầy thì ñang từ từ rời 

bỏ anh em mình. Thật là buồn, nhưng số kiếp 

làm người thì làm sao tránh ñược cảnh SINH 

LY TỬ BIỆT ñây. 
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