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Lund 1898, 
Otto Grahns Accidenstryckeri. 





Lund den 1 December 1898. 

Flärmed tager jag mig friheten tillsända 

Eder min Prisförteckning för 

Julen 1898. 

Under förhoppning att de hari upptagna 

artiklarna, Pappersvaror, Galanteri, Lek- 

saker m. m., må föranleda Eder till köp af 

någon Julpresent hos mig. Alla Varor äro så. 

lågt kalkylerade, att hvar och en skall med sin 

»fördel ñnna förenligt att hos mig göra sitt in- 

köp af Julpresenter. Önskligt är att i god 

tid göra sitt urval, enär nyheter och mera efter- 

frågade artiklar snart slutsäljas och sedan äro 

svåra att anskaffa under denna säsong. 

Högaktningsfullt 

OTTO *GRAHN 
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Qçnsüpapper Qelh Kâuwriâen 
i uEsEskt goda kvalitéer. 

Fina kartonger om 25, 50 och 100 ark papper med kuverter, 
från 50 öre. 

Nyaste Franska och Engelska 

Korrespondancekort 00h Kuverter, 

  

med eller utan 
 Hvita och Kulörta 

pressade vignetter 
 

i alla 

och emblemer, moderna ___ 

från 50 öre. _..-_-_- façoner 

._ 
O .a 

Y

Suenskf Posfpapper, 
(s. k. Medeltidspapper) 

från Beøøeüo och Kfippanø §aBriRer, i vackra till Julklapp passande 
Kartonger, till 1: 50 och 2: 75. 

Della papper utmärker sig för sin hållbarhet och för pennan behagliga yta. 

Elegant Mnnngramsiämphng 
 

     

  
  áverkställes på I timma. *x \V V

Billig Julklapp! 
-å Endast 25 öre kostar ;_- 

25 ark godt Brefpapper 00h 25 hvita Knverter 
inlagdt i prydligt kuvert. 
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@vepepappev, j 

för tillverkning af 

Lampskärmar, Lljusskärmar, Dock-Kostymer, 

Blomkrukspapper, 

som bordlöpare på ett middagsbord vid festliga tillfällen samt en 

mångfald olika Fantasi-Artiklar. Finnes i öfver 50 olika 

kulörer, från 35 öre pr rulle. Hvarje rulle cirka 2 meter lång. 

lgampslöjov 
af Tyll och Siden från 25 öre. 

Lamp- och .Ljusskärmar i rikt urval. 

Flylltremsorrl 
  

i, 
hvita och kulörta af Papper,- Vaxduk och Linne, deribland 

Hera. med Vackra och Väl Valda Tänkespråk, i rödt och blått 

färgtryck. 
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®I1fanfpapperr, 
att lägga på hyllor, i Skåp och skänkar, imånga färger, 
såsom: Skär, Grön, Blå, Gul, Violett m. fl. 

Potpapper, Biljettpapper, Kuverter, 

 
.i Skrifpapper, Läskpapper och Konceptpapper. 

Extra tarkt 
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För SKRIFBORDET passande 
äulpresgmterg 

  

   

   

   

35mm 

erlång. 

i CuiVre-“p0li, Nickel, Onyx, Messing, Jern, Trä, Glas, 

\ 

Porslin och Bronceförgyllning. 

ggkvifundetvläêê. y åktvifpovl-föliev. 
“bland   

*GW* åkriüställ.   
ägadérkniwar. läckhorn. 
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Brefpressar. 5å
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/
i Minnes- och Anteckningstaflor. 

ø//
Resbläckhom 

af Trä och Metall firån 75 öre. 
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75 öre. 

  

_ . Pennställ 
af Jern, Nickel o. Cuivre-poli. 

  

ñøtøléxâknáfâøp 
? sf Extra fint Stål 

v från 75 öre. 7

L 

*wise OTTO GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND. 
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ffxrf-“w 

För ,ákwifbolødel passande artiklar. 

PENNKOPP af hvitt Porslin, 
med och utan Förgylhding. 

  

KUVERTSTÅLL, särdeles praktiska, 
af B.0k och Metall, i olika storlekar. 

    

Bok 
kan 
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hylla att ställa krifbord, 
utdragas loch skjutas samman 

efter böckernas antal. 

äpefvägar 
af Jern med _

Messingsvågskål 

  

   
pris 1 kr. 1:50 

250 gr. 
2 kr. 

 
ti11.60 gi. 200 gr. 
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(Dufpef =

med hvitt och kulört Läsk- 

pappen 

okumenfs- 
Portfölj 

ñkliandüngan 

Särdeles praktisk för förvaring 
af Värdepapper, med register- 
fackafdelning. Starkt bunden i 

skinnba-nd, 7 kronor. 
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OTTO GBAHNS PAPPERSHANDEL, LUND. â----*-- 

?Almarföiackor 
\* 

1859. 
Skrifb0rds-, Fick- 

och 

Annotations-Almanackor 
med en sida till anteckning för 

hvarje dag i året. 

Qäggafifmanacäor 
till 85 öre samt Vanliga 14-, 25- 

och 50-Öres Almanackor. 

Uppläst 

i Haskor 

till 15, 25, 50, 
75 öre och

1 krona. 

 

från de bästa Svenska och Utländska Fabriker. 
För dem som önska särskildt Skrif- icke 

Kopiebläck, finnes sådant äfven, detta Byter 
lättare och tjocknar ej. 

Skwååu som Ãmeptebläek 
ñnnes i storlekar till A15, 25, 40, 75, 1: - 0. 2: 50. 
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Stort lager af nya 0011 eleganta 

 gul:  Ixyåvskowf 
  

i med Vackra 

gul: och myávsdcescv 
 af 

  

 Album för *Ereflaerl 
 

med plats för 100, 200 och 300 st. Bladen äro så utskurna. _att 

brefkorten med lätthet kunna instickas _och förvaras. 

i Amalön-Album 

|

för uppklistring af Fotografier, med clothpermar och skinnrygig, 
prima tjock kartong i storlekar, 1624 och 2535 cm. 

e 
:å: ©

LlNA SANDELL 

\ 

m. il. 

›n|||[||I›I›--- J U L K O
d -n--tlunlllnun l

med Svenska och Norska F olkdrägter, fmt utförda ä* 
i färgtryck. Il 

E BREFKORT  u la 
af stadens mest sevärda byggnader, i färgtryck och lithografi. 1 

H 10 öre pr st. W
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âpelkovh 
prima ogenomskinliga med runda hörn. 

Pr spel, i 2: 50. 

KILLE» 
ogenomskinliga. 

Pr lek, 1: 25. 

.nlln .... ..- 

.allllliillg lill! |

FINASPELKORI 
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1

Tvättnota för Herr-Paf, 
med fullständig förteckning på alla tvättpersedlar. 

35 och 85 öre. 

Lämplig Julklapp till Husmoder. 

Iáokvecephlâok För Husmödvav, 
elegant inbunden, bladen med Register för hvarje maträtt, för i 

tatt sjelf ifylla beskrifningen. 
särdeles praktisk, och mycket omtyckt: 

Pris 1: 50. 

i. _ Hüühållâåâbögkâüf 
med tryckta rubriker, många olika islag, 

från 90 öre.
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med exempel,
till 60 öre och 1 kr. 

V ,
c ,f rv v?? \/ , , m, F0: F99/ I? »L “väv
?g 3Ö›?Mz^O{§^[ J15?? ”a ”i f v 

n 
  

kt d få Mycket praktls. uppstäl 

.Rnnofafionøüöcüet 
i Papp-, Cl0th-, Mollskinns- och 

Skinnband. å

åtarâa ocB väfgjorba. 

Skolungdomens 
Minnes- och Anteckningsbok, 

innehållande 
enhel del för ungdomen nyttiga saker. 

I Pris 25 öre. 
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“ *
-áåødb såsom alla sorters a-eáv- 4

Räkningar, Dans-Program, Matsedlar, 

Adresskort, Meddelande, 

Bjudningskcrt, Kraiibreii, Priskuranter. 

_ÅÄWÅI//á 

   

  

   

   

Tryckning 
af 

 Ngârsönskningy 

J* Stort  urval i /
   

  

   

   

  
ObSLT.  I
Visitkort 

./ 

     

   

   

    

__ af dertill passande Kartonger 
3 uüeâá;  a r 

och öfver 

V* börabesiäilas i god tid  Stilsortel 
för att få dem färdiga tili .. . ., 

f): J U L E N. att VaUa P3- 

 \ lglanåa nyheten 

,STHM som jarfonger. 
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finare Galanteri-jârtiklar. 
L 

l 

Eöfâgxââficøquøum 
(af Svensk tillverkning) 

1

Folio, Qvarto och Oktav, 

med Ãädern, Plysch-n Celloluid- och 

Clothband. 
från 75 öre till 25 kronor. 

  

   

.zgl/g. 

v

J°°%9Si-1êöGI$?› 
i Läder; Plysch- och Glothband 

från 50 öre. 

ZX/f? 

Fotografiramar 
Kabinettsg Visitlwrzfs- 

och 

Miniatyrformat, 
i Crân Metall-g Sådan, Plysch 

och Glas, 
--w»-l›- från 25 öraämáw- 
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OTTO GRAHNS PÅPPERSHÅNDEL, LUND) - 

ågskpin och ågeiuiev
i Läder och Plysch

_med elegant inredning.

åyskriüi af
många slag

_ i ljust eller “svart lackeradt trä. 

MM Wi

 

Teafev-

Kikare
med prima Glas

0011 min utstyrsei,
i svart Skinn, Elfenben och Perlemo

till 8: 50, 10: -, 12: -,V15: - 

16:i-,.20: - 00h 22kr.,

alla med sidenfodradeskinnfodral.
x : 

 EKORATIONSKANNOR

Rymd 2 liter; Pris 10 kr.

0 L - s E I n L A R,
4...: i samma färg. _L_

11.1 .Pris 2: 75.

lålomsfeløålas, i Iáiøisfailålas
många, slag,

i
:ned extra. fin. Slipning-

meb och utan 5 målning. i från 85 öre till 10 kr.

i
ss 7/
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i»Blått och Elfenbensfärg med Tennlock.
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finare läclerarbeten. 
  

(porfmonnaier 00h (üörøar 
i nya mobema faconer, 

de flesta arbetade af ett enda stycke 
Läder, utan sömmar, och derföre 

särdeles hållbara. 

  

...,.. .
x med och utan inredning, 

iLäder, Plysch och Clöth. 

  

    

       
och 

s Res-Efuien 
www af svart och brunt Läder. www 

Innehåll ande: 

  

áärbeisvâsknp 
d 

i utsökt vackra modeller. 

Tvålask, Hårborste, etc., 
v som synes af vidstående teckning. 

.§32   

. 4
§5 

kgåqsikpoefföljev. 

eineeiui d 

t d 

d innehållande Kam 0. Spegel. 

uy 
74m* 
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OTTO GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND.. .
, T 

åonsfhangarresfall, u
i i 

_A bestående af: 
i 

p! 501 
Klädiesborste, Hårborste och Spegel. i  

särdeles praktisk att upphänga i tamburer, i 
 

ailiy 

*ai /ldt 

från 3: 50. _ 
i 

Eleganta 

*üieålañaspegiaa i 
med 0011 utan målning.  

i “m

©czailaa iâigaâeae 
i Etui.     

Bonboniérer i elegant urval 
x qaf Glas 90h. Metan. 

 med vackra färger. 

Stort urval 
af 

Kinesiska 00h Japanska i 
 

Dekorationsartiklar, 
i 

 

såsomii: 
i 

amor, Vaser, jardiniêrer, Bonboniêrer, 
Chekannor, Chedosor, 

Bordskyffel med borste, m. m. 

. “Vi i 

 
med prima värk. 

I Bronsförgyllning, extra fina.     

  

   

   

. Eleganta _

iiâelagraüpømsaiaiáülaiar 
i olika storlekar. 

av  
i 

kf:) 
:izçg xx* 

_ 12 _
7773:3   
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Nya och vackra   

_ gorzäuppsafsev 
och . 

Wiåiüagrüslââlar 
a 

af Nysilfver och Metall medGlasa . 
f _

GakeäosawL   

V, af Glas med Nysilfverhandtag  

 från 5: 50. 

33 o , 
i] O

N Hastall och Iârladnx? 
[m] 

\
_ 

l rikt urval: 

men Bysäea 
af Brons, Majolika och Alabaster. 

Ask-Koppar. Gigarrklipparø. Cigtzrrbägare. 
A›«u«n.......---«--.-.-- Tobaks-Schatull. 

“ 
.Wu 

;T 
a  Röksfäll. êiåamáställ. 

 
 

i r-å.. .
g L 

7 i
.

_ . KOKSBPYIS af paessadi Massmg mh *
i i ( 

bestående af: 
V

a 

aa  : 
 

Bricka, Cigarrkopp och Tändsticksställ. 

Japanska åaüdkoagar; 7 
 

 
á

:laçkerade och öfverspunna 
ä* 

från 50 öre..   

J. 
q. a ff ® .A I I 
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D N AH sR F.. PP AP S NHA R GmO.. 
V . 7 ,›,__._.,_..._T4 r  

Kgü 
1 Kil-Lona. 

ig åulpreseni fill Eüsmodern. 

u 

Extra: fina 

Eskilstuna :Pennkn ifuarr 

med Horn, Elfenben, Perlemo och Etsade skaft. 

(V), an. 

 
m,. V? piva... 

A 
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Eau de åolngne 
och 

Par-_fymer 
från 

Barnängens, r och   
  

Hylins och Zadigs Eapfgmgp välkända fabrikater. 
N 

Äkta alltid 

FRANSKA ( en, 
°°h 

välkommenü 
ENGELSKA 

  

Jaiku 
 

PARFYMER rr 
W

från   
Maria Farinas, Pinauds, Pivers, 

ä ” 

Gellé Frerés, Roger & GaHet, 
Athkinsson, m. fl. 

välkända tillverkningar. 
  

Stort urxøral af ñnare 
*

. i stänger och stgr/cken, såsom: 

Glycerin, Yiol, Mandal, Oppoponax, Aseptin 00h Victoriatvâler. 
I Bitar: Rose, Heliotrope, Ylang-Ylang, Windsor, Essbouquette,  

Mjölktvâl, 11101, Ört 00h Kryddtvâl. 
r 

Glyserintvâl 4711, SYÃFYEL-LÃNOLINTYÃL 
med den finaste tvålpasta, gör ärden bästa tvâlen tilll att af- 
denna tvål oumbärlig för per- lägsna alla hudutslag och hud- 

nuxunxluulunuqlr inunnnnmunnunnu › 

soner med ömtâlig hud. orenligheter. 
Pris 50 öre. I Pr ask, 3 st. 1: 25. Pr st. 50 öre. 

xx* 
._ 10_ 
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Borduppsoztsør, Serviettringar, 

c___ü_g-;s\..!/;_/g___) 

Wmäjfâ V

T?dma _

Nysilfver-arbeten, 
bestående af: 

VFruktkniñvar, 

smiotrknitrvar, Gstkniiwar, 

Istängexg Thésilar, 

skriastan, 
 

Ljusstakar, 
Vinkannør, Bordstäli, 

  

Ghokoladkannor, 

Toilettaskccr, Isskålar. 
  

  

   

Kaffeskeäav 
i elegant étui. 

Knifhållare. 

,HM låisquifskâlav. 

Eislâsked ©çh affell 
iL elegant etui. ›

-
4çr2__ñ4,4,. 

(n, 
 A

en!? 
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OTTLO”. GBÅHNS.PAPPEBASHANDELgLUND. = 3›x\ __.á..._a__.__._._.._ 4 

Ralüvaicbisséavs 
(Parfymsprutor) 

å W 

i stort och elegant Ãurval. _

Öfver 30 olikautt välja på. 
\  

Åkfa ;Kölner Eau de Cologne 
N:o 4711. 

 %

   
  7 

innehållande: 

Spritlampa, Tång med Tráskaft svamt 
Tändsticksetui. 

af Tenn, Mø/øel och Celloluád 
från 50 öre. ›
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OTTO GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND; 

  

eefi 
Engelska och Franska 

W A N ü B Ö) R S *CG* nå» R

  i i endast prima qnalitéer. 
särskildt rekommenderar alla Hrr Tandläkare, 

Qâändläkaløe Wesslers modell 

   

  

:
i 
i 

Gav 

i För de finaste sorterna lämnas garanti att borsterna ej lossna. 

iêiiandbnnstsiäll, 
 äandpulnen, (§ê*andpasta, äandünetnn, 

nnsepün, iiiiademeeum, åahnelit 
m. 111. Toilettmedel. 

 

Friska och hvitá Tänder 
i 

VA A

fås igenom begagnande- af 
i 

Tannêlläkare h. Evwátlls 
TÅ MDPÄSTÄ 

hvilken är fri från alla skadliga ingredienser. 

Säljes i burkar å 1 kr., i tuben till 75 öre. 

an? såsom den andra förnämsta. ----o› *- 
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S yêl scen ska i,
0  

 

Konsünäusfni-boñeviet,  

M] LUND, V 

0 

E] 
ü

med ett årligt vinstvärde af 100,800 kr. på 4,000 Vinster; utlottari 

$ L__._._=___\\_V4-_-__2 ____/z 

/x x--çkpw--x 
. x*- 0 i

Passande Julgâfva! -

i     

  
  

0 »-_:- lgoffsedlat? _-3_-

5:te seriens 4:de dragning 0;,
den 31 December 

 

1,000 Vinster, värda 28,818 kr., däraf 13,300 kr. i belopp af 300,

500, 700, 1,000 och 2,000 kr. på 28 anvisningar för eget val, 1 
j: 1 såsom Möbler, Mattor, Glas och Porslin, Serviser m. m. 1,
f i Ny klasslott kr. 2: --; omsattningslott kr. l: 75. å 

* i Den mer än Vanligt starka efterfrågan redan så långt 
* I  före dragningen har gjort, att lotteriet, för att kunna expediera 
(0 alla nya rekvisitioner, redan nu sett sig tvunget att af sina 

0  kollektörer återfordra de lotter, dessa icke med säkerhet anse 

 sig kunna. afyttra. Det är således ingen tid att förlora för dem, 
som önska vara med i den synnerligen fördelaktiga hufvud- 

dragningen 

den 31 ?ecemben  
 

00 1,000vinster, värda 00,010kr. dragas.  

 . :§:© r 4 »se- 477 (mi:  
, _ _19- 

 

@___.,_-__-. 

e n., 
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SFiH Julen i år har ett synnerligen stort lager af Leksaker I
__

inkommit, deribland många afsedda att skärpa barnens eftertanke Ht 
och väcka hågen för nyttiga sysselsättningen; såsom Bygglådor, 
Hopsättningssaker m. m. 

Q Lâekseher ?för äesâsarg 
r 

 

*

  M1: hHäsfatv ?› 
M

i stort urval 
med 00h utan 

Sadel och Seldon 
m1 _: 40, -: 75, 1:_ 1:25, m1- 

1-: 50, 1: 75, 2: -, 5: -, › r 

6:- och 7 kr. 

  

Eäpphäsiap   
 

› af Trä i 
till 60 öre och 1 kr.  _ 

    :Innehâ 

Gunghästar af Trä, 
Ma 

rrrrrrrrrr 
 vackra och välgjorda  

e 

till 12: -, 18: - och 22 kr. 



aker 

dor 

25, 

c -..\.\/4_- 9 b 
 UTTQ GRÅHNSPAPPERSHÅNDEL, LUND.) 

I; 

    

STALLAR, mångá slag 
såvälvaf Bleck som Trä* 

till 2: -, 2: 50, 3: - 4: 50 och 7 kr. 

  

Käsi med ålvagn, (nyhet). 
3 kronor. 

Eäsi med äeaüeniunnaw 3 kronor. 

Tömmav och fiskar 
i stort areal. 

Den lille Snickaren, Den lille Skulptören, 
innehåller bitar, hvaraf diverse 

Möbler kunna hopsättas. 
2: 50. .

olika djur, äfvensom en del 

  
många slag 

till -›: 75, 1:-, 1: 50, 2: 50, 3: -, 3: 50e . 

och 5 kronor. 

     
  

   

ALFABETLADA ›  1 
särdeles lämplig till undervisning i hemmet för minderåriga bam - 

*“ *

till _; 75, 1; 50 och 3: 50. *WN-e é   

L a d a. | Landfgård. 
Inriehâllesr bitar till byggande af Innehåller Boningshus, Dräng- 
en Ladugård, jemte inredning. stuga, Ladugård, Brunn, Staket 

innehåller 50 ämnen af Trä till_ , 

1: 50. och 4 träd. 3: 50. 

leaduêâvd 
0 

 
med bitar till byggande af en med bitar till byggande af en 

Ladugård jemte inredning. \\\\\\ A Torpstuga, www 

2 kronor. I 3 kronor. 

0-21_ 

J. 
“Uli _
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é QTTO GRAHNSPAPPERSHANDEL, LUND.. å-Åá 
“? W

Hyfvelbänk N10 1; 
 72 cm., längd 1 
m., skifvans bredd 25 cm. 

my» 00h af Ek. ww 

20 kr. 

?Tja-Å 

       

       
  

   

Hyfvelbänk N:0 2. 
Skift/än af Bj örk.

15 kr. 

           
30 

 
    

  
  

HyfveIbähksver-ktygslåda, 
innehållande :

Hyflalf, Såg, Klubba, Vinkel och strykmátt etc., 

  N

Ekipar d och 2 hästar, 
Lokomoti 

till 75 öre, 2: - och 6 kr. 

Leksaker 
af Bleck. 

Såsom: 

  

v, Jernvägståg, Sandqmrnar 
samt en hel del olika 

(niliaâeløksleksakev af_ lâleck. 

= meçi qurviark och skenläggning. 

OK. 
Långå, 59 om. och 44 cuzm. 

till 30 och 50 öre. , 

  

    

  

Spannar, 
fint lackerade, af Bleck 

från 20 öre. 

Packuagn 
med lass af säckar och Lådor m. m. 

Pris 3 kronor. 

  

nø

_**-&quot; 
 “““ 

 L 

»c 
 

4u
_ 22 _
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OTTO GRAHNS. PAPPERSHANDEL; LUND. e* _ 

/á-Eurá* 
§ Mu, 

Gevär af Trä.. Korkbössor 
2: 25. och 

Boubössop_ Kâørkpisüølera 
KAIMNER, 

_ många slag, 

  

    

  

  

å .JJ 

K
Dybef för i är, med Iánallpulêew. 

*Emmmmøg Tmmpenñeø; 
iill extrañâlolrarzilåreskrufvar. mångaøåflulekar 

7 krv *- v qvalitéer. 

från 75 öre. 

Fäsfning .in 
................ 

.kuTuÄu-m_ 
af  med Torn, _........................... 7x 

*från Gemla Leksaksfabrik.. 

Solid och elegant. Pris 6: 50. 

Fästning af Trä, 
till 2: 50 och 8: 75. 

Fästningar i ark af Papper för 110 
Häraf finnes öfver 20 olika att välja på. 

- Pr ark 15 öre. 

vx* 4-7/ ga: 
_23 __ 
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;K f]

Leksaksstäder i Träaskar,
innehållande

Trähus, Träd och Figurer till byggande
1 krona.

 
till -: 65, _: 80 och 1:?50.

åamâkwamjaás)
V till 1: 50 och 2: 50.

till 1: -, 1: 50 och 2: 50.

Kärra med Yattentunna
3 kr. 50 öre.

MilifäpiskgEüvemâl
for

*“ ?ofanferi Máaêalleri :.=›°_5u:;§:_:5&#39;
5

“ 
bestående. af:

l

Bröstharnesk för Husarer

Vagnar
c›o_-: af Trä ?tâ

i stort urval.

  

af Ek.

till -z 75, 1: 75 och 2: 75.

Sablar för Infanteri och Kavalleri
från 75 öre till 4: 50..

Kaskar för Infanteri och Kavalleri
från 1: - till 2: 75.

Q ”§24 Q

  

 

 

;MQ/r

af Byar etc.

 



ø__-:. 0110 ananas PAPPERSHANDEL, LUND.  

v? 
p*-\ 

?a 

Massiva 
Tennsoldater, 

stort urval. 

- «;° 

  

I Lådor från 25 öre aan 12 kr. 

bestående af: 

Svenska; 

00h 

etc. etc.   

att elda med sprit. 

Fullkomligt ofarliga. 

 Spanska www 

Amerikanska Ragementen. 
Indianer i krigsrnstning 

Franska, 

  

   

    

  

   

  

   

.Låta 



--m---M-á-é OTTO, GRAHNS PAPPERSHANDELfLUND. 
CWM_§Å/Z:___Q° sä_- 

 
f, f-øø-x--kp-*Hââ 

Iåeksaker 
0 

för EMQRQE. 

  

DOCKSKÃPS- *Wi 

 
av 

  

Lampor, Ljuskronor, Ljusstakar, Bordställ, Piano, Serveringsbord, 

? 

Höjd 1 mtr., bredd 70 om] 

___ af Gemla Leksaksfabrik. 

15 kronor. 

   
    

  

    

  

         L 

MOBLER, 01, istort urval. * J -       
  

.›.;._.__ 

flera slag. 

Såsöm: 

. . 2: - Dock-Bord. . .

ñörnskåp. › 1: 20 ,, v Stol . ;. 0. 

Skrifbord. 1: -0 ,, ñömhylla . 

Buffet. 2: 50 ,, Soffa .

Spegel. v1: 50 ,, Kommod 

låosäffninåsavtiklav för Eockskåp. 
Såsom: 

Kaminer, Tvättserviser m. m. 

721* 

rwwl 

     

g Dockskåp, nyhet för i är. 

     
  

Etjskilêla TT* 

Möbler, 

80 

50 

20 

25 

   

  

ä» 



S0 

10 

§1 _ , q______\§lH/_/:___2 o

-_-a ---- -K- OTTO GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND.  -  

?

Dockor i mycket stort urval. 

Dockhufvud af Metallbläck, 
går ej sönder och kan tvättas. 

Gummi-?ockov 
med stickade Kläder. 

Eadkan för Qosknn,  
af Bleck, Hera, slag. 

  

Báppersdnsknn i ank, 

X 
många nyheter. 

Xi SPESMAR mången slang 

  

Kök med hel inredning 
bestående af: 

*igpis m. FI. Iáökssakev. 

Kökskârl i askar, Kâölnslåden 
 

af B|eck och Koppar med diverse innehåll. i
från 15 öre. 1 krona.. 

 

  

    



   

  

  

    __._) 21 

OTTO GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND. åk_- 
?

  
\“ 

   

Cvättgarnityr af Trä, 
bestående af: 

lâalia, QSÖäfTbPäde 
och 

.................. .......... vpi dma ski  

 * Mu 
 

till 3: 50 och 4: 50. 

Qnsksängar Eakdun 
till ---: 75, 1: 25 och 1: 75. till -: 40, -: 50, -z 75, 1: 10, 

1:50, 1:80, 2: - och 4: 50. 

  

     

  

    

I
  

0 “§äPna 
Q 0 G k Y a g g a _= (fullt invändñbar) :- 

till -z 75, 1: - och 1: 25. till 40 och 60 öre. 

-›--MA|\|GEL.--«› 
Pris 1 krona. 

Kaffeserviseár af Cenn och Porslin, 
innehållande: 

Kaffeåanna, (Brâböüanna, åocRerøRâP -
oc, 

6 Káffeäoppar, 
. från 1 kr. 

Thekök och ;Kaffekannov 
af Tenn. 

Matserviser af Porslin 
med 6 och 12 Tallrickar, Soppterin m. m. 

från 6 kr. 

:§:(9 xâ * 28 _  =$ 
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.ä   l

rT-_aâ/Ãgjs 

Nyttig sysselsättning för Barn är: 

Hopsättningsark 
af s Papper, 

    

   

  

hvaraf kan .sammansättasz 

Kyrkor, Sløii, Kvømøm 
 

_ för utskärning af 

Zâamar, ágñnhhpllnr, jåriclzor, m. m.

10 öre pr ark. 

(Svenskt Fabrikat) 

från 2: - till 15 kronor. 

      

  
     

   
   

   

LaAtema Magica- 
. .Bilder 

i alla. storlekar. 

.-› »°“P.»\ 
 

 

 i 

s» 
,I ;www 

L/   

?v 
Å

   1.på ä» a_ 
. 

2.        

   
  

amgtlngor :Tärapezer 
(från Gemla) med i 

till 3: -, 4: 30 och prima Linor  
8 kronor. till 5 kr.  

Ai 
w -7/  



\

_---4% OTTO GR 

O? 

âparbösser 
af Bleck och Trä. 

  

amg på  
för samma ändamål af enklare konstruktion. 

  

*Egrâ Iriedeaoch utan 1 

AHN8 PAPPERSHAVNDEL, LUND. .ea-nw_ 

âandfwmüare 
af Bleck och Trä (ny sort) 

   

    

Gemla 

Reform-Barnstol, 
särdeles praktisk 

för Barn som ännu ej kunna gå. 

Stolen kan slås til/sammans då den ej begviagnas. 
15 kronor. 

\ 7 kronor. 

med lås 6 kronor, utan lås 5 kronor. 

{ 

Müsgilåaliska ;Tnstrumenter 

[gandspel 
från 50 öre till 1: 50. 

  

V många slag, såsom: 

      

Yioliner. 

  
\\á 

   

  
__30_ 

  
I; 

W

äs, höjd 47 om. 

Flöjter. 
 

 Trumpeter. Speldosor. 



---»««« mono GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND.  
Å c .ÄV/za _; /2 

  

/x 
/á-ckjg--x *I*- 

Qwerkeleksaker 
*v* mån a n heter, 

 mest i äDjtxyrñgurer. 
förvillande lika 

k 
vanliga Guld-Ur _ Magnçtsa er 

f 
O

25 
__ 1_ askar, med Fxskar (j. Faglar rån Om 

jemte Magnetnål. 

o åummáaeeuaw, 
VA målade och omålade, med imita- 

Balans- och Hängvågar tion å olika fruktslag, 
med tillhörande vigter. från 15 öre. 

Celloluid-Bollar i Vackra färger. 

ålâeleeffeküer» 
fånteckningsböcker, 

Cuschkoppan Cirkelbestick, 
Griffeltaflor, 

Bokbärare, PennIådor, 
Bokremmar, 

Växtlouper och iinialer, m. m. 

?FRIMÄRKS- OCH BILDER-ALBUM. 

 Blyertspennor, 
. .  , Öfver 500 olika sorter. 

Särskildt rekommenderas ñartmuihs Koh i Noor som den aldra 
förnämsta i handeln, 3 gånger så dryg som en vanlig. 
Alla tillbehör 

för Barnens Ritning och Målning. 
Pärglådor, 

Kulörta. Kritpenncr i. Etul, 
Kolorerböoker 

med omålade, påbörjade och färdigmålade 
bilder. 

  

›-+--

-aw-v--*-^ 
 

  

  

Invsåâäiñütaimxlüiuiktn mmu   

   
  

  

  Q 
_.31_ 
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Bilderböcker

”

i stort urval

med text innehållande

Sagor00h Berättelser
Om 

Qfåöbfufvan m. ff.
från 10 öre till 2: 50.

4%
 

  

 .v\$|›.°,

JuIgvans-?ekovaiionem
ovanligt vackra, endast nyheter.

Waxsfaplalø, gulåvanslius, lgjusbållave,

Glitter 00h brandfri Bomull 
 (föreatäüanöe 5126)_

Elagjøw, äâäeappaeee,

(Bufbpapper, (Bfanøpapper,åifäepapper.

    
\\T ar;7

 

   

     



&

_-  om GRAHNS PAPPERSHANDEL, LUND; e: _Aw- 

Fortunaspel 
till -: 75, 1: 25, 1: 50 och 2:50. 

Bollbord med Kulor, 
4 kronor. i

JIL an 

Solitairspél. 

  Räfçpel. 
  

A §0Pd=%r0queü= 
i låda, (fernissadt) - f 

4

spel 
3:50. för 6 spelare. 

qsaddle Winks. 

Kâägelspel, y

7  7 

  

53mm @QHQF. 

lgöiliåa Eamilievna, 111. il. 

âpeâgmawââdggw, 
extra. ñna. och ordinåra.   I âfêáswmámâvaw 

af Elfenben, Ben. beh Trä.. 

Schackbtäden, Brädspelsbrickor, skrapnbsspel. 
Schaêlløspel Doøninospel 

af Elfenben, Ben och Buxbom. af Ben, Trä och Papper. 

Tånningsspel, många slag.. 

  

äeüønlådøxx 

å
_ 33 _



---«*-:- OTT.0 GRAHNS .PÅPPERSHANDEL LUND. 

7 ä? 

g “nr  7%   

Platsens största urval 
*af Gemla och andra Svenska Fabrikers 

heksakev 
såväl i Trä., Bleck som Tenn. 

å

j 

? ?ris- 
Förteckning 

uppiagåa 

.leksaker 
 N äro af . =

Svenskt fgbrikat. 






