
Elias, Jhr. Mr. Dr. Carl Adolf. - Adv. en proc.; directeur
van het Bureau voor Administratief Recht. — Geb. te
Amsterdam, 27 "Dec. 1869 als zoon van Jan Maurits Elias
en Aleida Josephine Broms. — Geh. met Alida Arendina
Jeannette Schuyt van Castricum. - Kinderen: Jhr. Jan
Maurits Elias van Castricum, geb. 19Nov. 1893, directeur
Vilar y Comp. Ltd. Barcelona; Jhr. Carl Adolf Henry
Corneille Elias, geb. 20 Nov. 1895, koopman; Jkvr. Ada
Arendina Jeannette Elias, geb. 26 Jan. 1897, wed. van
J. F. H. de Vignon Vandevelde; Jhr. Aleid Pieter Albert
Elias van Stabrouck, geb. 14 Nov. 1900, directeur voor
Italië der Unilever; Jkvr. Quinta Elias, geb. 8 Mrt. 1902,
geh. met Jhr. Carel Flugi van Aspermont; Jhr. Agnitus
Sixtus Elias, geb. 23 Oct. 1907, werkzaam bij de Gen.
Motors Comp. - Jhr. E. bezocht het Gymnasium te Am-
sterdam en studeerde vervolgens aan de Universiteiten
te Leiden en te Amsterdam, in welke laatste stad hij in
1891 promoveerde op het proefschrift: „Het leerling con-
tract". - Hij vestigde zich nadien als adv. en proc. te Am-
sterdam en werd reeds in het daarop volgend jaar be-
noemd tot commies-redacteur afdeeling Financiën, chef
der afd. Handelsinrichtingen te Amsterdam. In 1896 werd
hij aangesteld als burgemeester te Monster, waar hij tot



1897 verbleef,
om daarna in
gelijke functie

overgeplaatst
te worden naar

Harderwijk.
Vervolgens was
hij van 1902 tot
1914 als burge-
meester te Zaan-
dam werkzaam,
in welk laatst-
genoemd jaar
hij dit ambt
neerlegde, daar
hij zich geheel
aan zijn inmid-
dels te Zaandam
opgerichte prac-
tijk als adv. en
proc. wilde wij-
den. Spoedig

daarna stichtte
hij het Bureau
voor Admini-
stratief Recht,
hetwelk hij later verplaatste naar Amsterdam, om zich in
1987 te Apeldoorn te vestigen. — Jhr. E. is tevens bestuurs-
lid van het Instituut voor Documentatie en Registratuur.
— Zijn verdiensten werden officieel erkend door de be-
noemingen tot officier i. d. Orde van Oranje-Nassau en
commandeur in de Orde van St. Stanislaus. - Van zijn
hand verschenen enkele publicaties op sociaal juridisch
gebied. - Jhr. E. was van .1908 af eerst secr., daarna dir.
en vervolgens juridisch econ. adviseur van den Ned. Hout-
bond. Met ingang van l Jan. 1936 nam hij als zoodanig
ontslag. Gedurende den wereldoorlog was hij de vertrou-
wensman voor den invoer van hout uit Duitschland en
Oostenrijk naar Nederland. Tijdens de Roerbezetting
behartigde hij wederom de belangen van den Ned. Hout-
handel. Als burgemeester van Zaandam was hij de gast
van Z.M. den Czaar van Rusland. Overigens maakte hij in
verband met bovenstaande functies en zijn internatio-
nale rechtspractijk vele reizen naar bijkans alle landen
van Europa. — Soerenschcweg 144 Apeldoorn.


