
Leoni, Ernst Hugo. - Importeur on handelaar in tabak.
- Geb. 17 Sept. 187(5 te Mannheim (Dtsl.). - Vader: Carl
Leoni, importeur en handelaar in tabak, achtereenvolgens
te Mannheim en Londen, geb. 17 Juli 1832, ovorl. 13 .Deo.
1902; _Moeder: Thcrcwe Jeidels, geb. 28 Febr. 1842, overl.
24 Mei 1904. - Op 7 Nov. te Mainz geh. met Edith Marie
Karoline Mathy, geb. 23 Wept. 1880 te Mannheim. - Kin-
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te Antwerpen en Londen. - Vervolgens vervulde hij zijn
milit. dienstpl. bij een Uhlanenreg., dat hij als adspirant-
officier verliet. - In 1897 kwam hij in de zaak van zijn
vader, waar hij reeds drie jaar later, tezamen met zijn
broer Bichard Lconi, als firmant toetrad. — De firma Carl
Leoni bestaat sedert 1848, in welk jaar de vader van be-
sprokene te Mannheim begonnen is met het verhandelen
van Duitsche tabakken voor Engeland. — Tevens legde
men zich reeds in die dagen toe op den import van Noord-,
Midden- en Zuid-Amerikaansche tabak. - Allengs breidde
de onderneming zich uit tot een wereldzaak: in 1875 werd
te Londen de fa. Charles Leoni & Co. opgericht, de tegen-
woordige fa. R. & E. Leoni & Dent, waarvan L. eveneens
medebeheerder is, en in de volgende jaren ging men tot
den aankoop over vaii tabaksplantages te San Andres-
Tuxtla, Veracruz, Mexico, alsmede tot het oprichten van
een „Stripping-factory" te Boosendaal (N.-Br.). - Ten-
einde de verbroken relaties met de Engelsche firma weer
aan te knoopen,werd in 1919 te Amsterdam de fa. Carl
Leoni opgericht, waar zij zoowel voor de tabaksmarkt als
voor de scheepvaart en het havenbedrijf van groote be-
teekenis is, daar zij zich bezig houdt met den import van
Brazil, Havanna en Zuid-Amerikaansche tabakken. —
Zoo werden in de jaren 1925-1984 jaarlijks 200.000 pakken
tabak geïmporteerd. De firma heeft haar eigen inkoops-
organisaties te Bahia en Bio Grande en verder in Mexico,
Havanna, Domingo en Paraguay. — Behalve met ver-
schillende oorlogsdecoraties, welke L. als 2e luit. der
cavalerie bij het Duitsche leger verwierf, is hij begiftigd
met het eerekruis S. Sava van Joegoslavië. — In vroeger
jaren was hij te Mannheim consul van Mexico voor Baden
en de Palts. — Van zijn hand verschenen eenigo artikelen
in vakbladen. - Hij ondernam herhaaldelijk reizen naar
Nd.-Amerika, Mexico, Havanna en naar vele landen van
Europa. — L. is een enthousiast verzamelaar van minia-
turen. - Van Eoghenstraat 119, Amsterdam-Z.


