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Colección:
Data: 04/05/1945
De:
Lois Tobío Fernández;
Para:
F. Arnó;
Orixe:
Dionisio Coronel, 116, Belvedere (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Destino:
Mayo (Avenida), 878, 4º (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, asinada e sen membrete].
Mencionados:
Thomas Mann;
Notas do editor:
F. Arnó traballa na Editorial Nova, para a que traballou Lois Tobío facendo traducións de obras da literatura alemá.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a F. Arnó do 04/05/1945
Montevideo 4 de mayo 1945
Sr. D. F. Arnó.
Editorial Nova.
Buenos Aires.
Estimado señor:
Acuso recibo de su atenta de 2 de los corrientes y en contestación a la misma me complazco en
informarle que con esta fecha y en pliego certificado le remito las cuartillas de la traducción de las
nueve charlas que faltaban para completar la serie que integra el libro de Thomas Mann y su
apéndice.
Le saluda atentatmente s.s.s.
Luis Tobío [mecanografado, sin sinatura autógrafa]
P. D. Adjunto le envío una nota con algunas modificaciones que conviene introducir en las
cuartillas enviadas.
L. T.

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

