1926 -

Ani obec Rumanová nebola ušetrená ohňa, fujavíc, veľkého sucha, rôznych
nemocí a epidémií, búrok, vetrov a veľkej zimy. Tak napríklad v mesiaci júli
a auguste 1926, ako je poznačené v školskej kronike, medzi ošípanými sa
rozšírila nemoc svinský dúľ. Takmer všetky ošípané pokapali, čím utrpeli ľudia
veľkú škodu a „pocítila to aj škola ohľadne žiakovských písaniek a knižiek“.
Prvú mláťačku v obci okrem majera si zakúpil stredný roľník Anton Fridrich.
Bol to „dosť veľký stroj“, ktorým majiteľ mlátil celé leto a vraj na tom aj pekne
zarábal. V tom istom roku začali roľníci hnojiť svoje role umelým hnojivom,
čomu sa vraj naučili od veľkostatkára Santnera.

1928 -

V lete 1928 sa prehnal cez obec prudký orkán (víchor), ktorý narobil veľké
škody na ovocných stromoch, na poliach a viniciach. Rozmetal mnoho stohov,
pováľal stodoly, rozhádzal po poli kríže zbožia, poprevracal v poli vozy.
Víchor bol tak silný, že ohrozoval životy ľudí. Veľké vraj bolo šťastie, že
orkán netrval dlho.

1929 -

Veľmi krutá bola zima v roku 1929. Veľké fujavice spôsobovali záveje
a prerušovali spojenie obce s okolitým svetom. Vo februári sa zima
vystupňovala, snehové fujavice zosilneli, snehu neustále pribúdalo, celý chotár
ležal pod hrubou pokrývkou snehu, ktorého výška miestami dosahovala aj 3 m.
Teplomer klesol až na – 35 stupňov. Zima bola taká tuhá a dlhá, že bolo nutné
zastaviť aj v škole vyučovanie. Nehlboké studne pozamŕzali, takže hrozil
nedostatok pitnej vody. Zima vyvrcholila ku koncu februára, začiatkom marca
však mrazy povolili a teplota stúpla až na + 10 stupňov (9.3.1929).

1930 -

V rokoch 1930 a 1931 stihla obec veľká neúroda. Výnosy z pôdy boli veľmi
malé, na hone sa urodilo priemerne 2 g zbožia. Aj slamy bolo málo. Na hone
boli 2 kríže slamy. Roľníci pre nedostatok krmiva museli zapredávať dobytok,
ktorý bol beztak lacný. Týmto sa veľmi zadlžovali, nestačili platiť dane, istinu
a úroky, preto vychádzal majetok na dražbu. To pociťovali aj robotníci. Častým
hosťom bol hlad a bieda.

1931 -

Koncom roku 1931 a začiatkom 1932 bol vyklčovaný háj Mikloš. Pôdu tohto
vyklčovaného hája preorali a pobránili. Pri tejto práci tam našiel robotník Karol
Kaštíl, obyvateľ Rumanovej, pozlátený kostolný kalich v dobrom stave. Zistilo
sa, že spomínaný kalich pochádza z obce Šalgov, odkiaľ bol ukradnutý.

1937 -

Oslava narodenín prvého p. prezidenta T. G. Masaryka
7.3.1937 v rámci vyučovania je slávnosť. Oslavujú sa narodeniny prvého p.
prezidenta T. G. Masaryka. 15.3 školské deti zahrajú divadlo: „Tomáš má byť
prezidentom“. Divadlo sa hralo úspešne. Pozbieralo sa 245,80 Kčs. Čistý zisk
sa obráti na školské ciele. Menoslov hercov je zaznačený v zápisnici
v učiteľských poradách.

1939 -

Roku 1939 bol zaistený bývalý starosta obce Anton Dubravec a František
Machovec st. Týchto odviedli bez súdneho vyšetrovania do koncentračného
tábora v Ilave. Tam boli až do zvolania Dr. Tisu za prezidenta tzv. Slovenského
štátu. Tiso z príležitosti svojho zvolenia udelil amnestiu, podľa ktorej
i menovaných prepustili z väzenia. Roku 1940 bol Anton Dubravec znovu
obvinený z protištátnej činnosti a odsúdený Krajským súdom v Nitre na 14 dní
väzenia.

