Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Mercedes Prieto do 09/01/1940
Colección:
Data: 09/01/1940
De:
Mercedes Prieto;
Orixe:
San Miguel 532 (de enderezo), A Habana (local), A Habana (provincial)
Destino:
México, D. F. (de distrito capital), México (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita, con sinatura autógrafa e sen membrete. Presentación/recomendación da familia Tobío Soler a un señor
mexicano do que descoñecemos o apelido (Querido Cardenio)].
Mencionados:
Mª del Carmen Soler; Lois Tobío Fernández;
Notas do editor:
Carta-presentación de 2 páxinas.
Non consta á persoa a quen foi dirixida nin o enderezo. Tampouco temos datos da remitente, aínda que o seu nome se cita
nalgunha outra misiva.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Mercedes Prieto do 09/01/1940
Habana 9 Enero = 40
Querido Cardenio.
Anteayer recibimos sus noticias. ¡Que alegria tan grande nos produjeron! Ud. sabe que fui [?] su
hermana espiritual, y aun lo veo en la Estación, con sus flores para decir adios a su amiga leal ....
Le vamos a escribir muy largo, Rubén, Pitucha y yo, pero ahora le quiero mandar mas que una
carta la visita de dos amigos a quienes queremos. Los señores Tobio, inteligentes, buenos,
españoles y de nuestras ideas.
Vayan pues a Ud. como si nosotros fuéramos. ¡Tengo unos deseos de ir á México!
Un abrazo de todos
Mercedes Prieto [sinatura autógrafa]
San Miguel 532

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.

