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TIN BU�N 
 

Ban Ph� trách LT/AHCC xin thông báo cùng 
toàn th� AH trong gia �ình Công Chánh nh�ng 

tin bu
n nh�n ��!c sau �ây: 
 

*AH Nguy;n ph�	c Du, Ti�n-s� Hóa h
c, 
nguyên giáo s� các tr��ng Cao-�Mng Công 
Chánh, và K'-s� Công ngh�, Trung tâm Qu�c gia 
K' thu(t Phú Th
 t� 1958 ��n 1966, �ã t� tr�n 
ngày 18-tháng 8-n�m 2003 t�i Montpellier, Pháp.  
H� ng th
 90 tu&i. 

 
*Thân ph� c�a AH Tr�n s� Huân, c�ng là nh�c 
ph� c�a AH Hoàng �ình Khôi và AH Lê �ình K$ 
là c� Ông Tr+n s Ti�u, pháp danh Nguyên-
Hanh, t� tr�n ngày 16 tháng 10 n�m 2003, t�i 
Saigon, Vi�t Nam, h� ng th
 95 tu&i 

 

*Thân ph� c�a AH "& v�n S�n t� tr�n t�i B�c-
Liêu ngày 31 tháng 10 n�m 2003. 

 
*Nh�c m8u c�a AH Nguy%n võ B�o, t� tr�n t�i 
California vào tháng 10 n�m 2003 

 

*AH Lê-Sáu , pháp danh Chúc-Hi7n, ��i di�n 
AHCC Toronto, Canada, t� tr�n ngày 25 tháng 
12 n�m 2003, t�i t� th�t   Toronto, On., Canada, 
h� ng th
 82 tu&i 

 

*Nh�c M8u c�a AH Ph�m duy Ha, là c� bà 
Dussol th� Hai t� tr�n ngày 23 tháng 12 n�m 2003 
t�i Lyon, Pháp,   h� ng th
 92 tu&i. 

 
*AH Nguy;n t� Tùng, pháp danh Ð2c Quang 
Chánh, t� tr�n ngày 1 tháng 1 n�m 2004 t�i San 
Jose, California, h� ng th
 87 tu&i.  

*AH HuMnh t1n Tâm, pháp danh Thiên An, 
Chuyên viên K� Toán T&ng Nha Ki�u-L�, t� tr�n 
ngày 03 tháng 01 n�m 2004 lúc13 gi� 15 phút t�i 
Montreal, Canada h� ng th
 83 tu&i 

Ban Ph� trách Lá th� AHCC cùng toàn th� 
AHCC xin chia bu
n cùng qúy tang quy�n có 
ng��i thân qua ��i, và thành kính c�u nguy�n 
h��ng h
n các v- qúa c� s�m ��!c v� mi�n v�nh 
c3u 

 

CJM  T� 
 

Chúng tôi xin chân thành c�m t� : 

Quý Aí-h�u Công-Chánh   Saigòn, Vi�t-Nam : 
Bùi-H�u-Lân,Lê-Chí-Th�ng,Nguy%n-Ha-Ki�u 

Quý Aí-h�u Công-Chánh   H�i ngo�i 
(Hoa-K$,Pháp,Canada) 

Cùng t�t c� thân b�ng quy�n thu�c 

"ã g i �i�n th�, thi�p phân �u, g
i �i�n tho�i 
chia bu�n,ho�c ��n th�m vi�ng, phúng �i�u, d* l% 

c�u siêu, ti�n ��a  
Thân ph�, Nh�c ph� chúng tôi  : 

C� Ông TR!N-S"-TI�U 
m�t ngày 16-10-2003 t�i Saigon, Vi�t-Nam 

H� ng th
 95 tu&i 
��n n�i an ngh. cu�i cùng 

và an táng t�i Hu� ngày 21-10-2003 . 

Trong lúc Tang gia b�i r�i,  
n�u có �i�u gì s� xu�t, 

xin qúy v� vui lòng l�!ng th. 

Thay m�t Tang gia 

 Tr� ng Nam TR!N-S"-HUÂN 
 Nghiã T� : HOÀNG-�ÌNH-KHÔI 
  LÊ-�ÌNH-KI 


