
TRNOVSKA VAS / 
NOVE KNJIGE 

I PRAZNIK V ZNAMENJU 

V petek, na kulturni Praznik, so v 1inovskl vasI predstavili 
novo ~Iao z naslovom Pesmi, reki ln izreki Antona Ferša, 
ki jih je zbral ln uredil dr. Slavko IVajn. (muk Antona 
Feria). To je ~e ~ga knjiga Ferievlb zbranih spisov. 

Dr. S~ovko Krajnc: Foto: FI. , ..... 

Anton Ferš se je rodil leta 
1903 na Pobrežju pri MaribQru, 
kjer je z odlika končal nemško 
ljudsko ,.šolo: ZaJ'adi ~eV§~ine 
šolanja ni,.mogel nadaljevati; 
zato se je poskusil v ,mnogih 
poklicih. 'Leta 1919 je pri!el v 
Biš kot hlapec, kasneje je pOde-: 
doval posestvo in . se 1930 leta 
poročil. V svojem življenju se 
je petnajstkrat selil, zadnje do-
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movan{;' pa je našel v Špitaliču 
pri Slovenskih Konj{cah, kjer 
je t.~di'pokopan: Oprayljal je 
razpfne poklice in oPfavil~ ~il ' 

. je plsmonoša,' trgovcc, n.radnik, 
tafntk""občh:ie, gasilcev, ir; pro~~ 

... ~- -- ~ 1. c.' ..... t s:vemeg~ d.ru!tva, driims"i igra-
l~ ~crkO~Dik) vojni .Tef~rent; 
prevajalec, sestavljilec :kupo
pro(!ajnih pogodb, knjigovod: 
ja, rubežnik .. , 

Kot je zapisala Marija Holc, 
ki je knjigo rudi jezikovno pre
gledala, je bil Anton Fed ljud
ski ustvarjalec in veri predan 

. človek. Vsebinsko se tudi vse 
njegove pesmi navezujejo na 
Biblijo. Feri je skrbno preuč
eval .Sveto pismo in nabožne 
spise, prav tako pa je bral vc:r
ski tisk. 

Pesmi v knjigi so razdeljene v 
t.ri sklope. V prvem so pesmi o 
troedinem Bogu, v drugem du
hovne pesmi !irurgičnega časa 
in y tretjem pesmi na temo sve
topisemskih dogodkov. V knji
gi so tudi :.rerzi, reki in iZreki o 
smrti ter splošne duho~ne mis
li v verzih. 

Knjigo _je -·izdala .d'ružina 
KrajncJz Sovjaka.: ,,' - 'o 

• ~;Cds'iavite~ ,injig~'-1tbila v 
. '7. ..~. oo _, .' 

okvlru 'praznovanja kulturnega 
praznika; o prazniku in Pre
!ernu je govoril Župan Karel 
Vurc~r, kulturni program ' pa 
so izvedli učcnci osnovne lole 
Trovska vaš pod vodstvom Mi
lene Meznarič tCt ljudski pev
ci iz Trnovske vasi~ Pro~ je 
povezovala Barbara Drumlič. 
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