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Dne 30. dubna opět bombardováno nádraží, tentokrát v Babíně. Místo nádraží zasažen
bombou násep. 30. dubna hlásí radiová zpráva smrt Musoliniho, jenž s řadou fašistických
předáků oběšen v Miláně. Vše nasvědčuje již brzkému konci války. Docházejí dále zmatené
zprávy. Dle jedné z nich došlé 2. května má být A. Hitler mrtev. Den potom oznamuje se pád
Berlína. Kapitulace Italie 3. května je toho věcí. Vojsko odváží od nás překotně zásoby,
hlavně konservy, jichž ve zdejším vojenském skladišti asi 40.000.
Dne 4. května znovu útok hloubkových letců na cisternové vagony v Babíně. Přitom dva lidé
byli zabiti.
V sobotu 5. května o půl 11 konečně dochází radostná telefonická zpráva na četnickou
stanici, že mají být odstraněny německé nápisy z budov. To byl signál k dalším událostem,
jež následovaly rychlým tempem za sebou. Rychlostí blesku začalo se na náměstí i v ulicích.
Na radnici odstraněny velké tabule spořitelny. Obchodníci pospíchali s odstraňováním, jedině
železářský závod Fränkelův byl zavřen a proto někteří občani přinesli žebřík a kladivy
stloukali plastické německé nápisy. Na balkon radnice vystoupil stavitel p. Franta Listopad a
ohlásil lidu, že jako bývalý zákonný starosta ujímá se vedení a poručil vztyčit československé
vlajky. Úředník důchodkové kontroly legionář p. V. Klik k udržení pořádku a klidu. Starosta
volal všechny k součinnosti, ale zdůraznil, aby se ze shromáždění vzdálili vlajkaři a udavači.
Hned oznámeni lidu členové místního národního výboru, což bylo kvitováno potleskem.
Četnictvo společně s občany začalo s odváděním udavačů a vlajkařů do vězení.
V neděli 6. května dopoledne ohlášen byl příjezd tankové kolony do Horažďovic od
Rabí. Příjezd sám se zdržel až do 2. odpolední hodiny, kdy se zde objevily první tanky na
hlavní silnici. Z nich část (asi jedna třetina) jela kolem kláštera směrem k Blatné, ostatní
k Velkému Boru. Kolona mohla mít 20 km délky. Byly to jednak velké kolony s těžkými děly,
jednak menší vozy s kulomety a potom velké množství malých osobních aut a různé
pomocné vozy, jako pluhy, jeřáby, mosty a zásobovací vozy. Americké vojsko jsou vesměs
mladí, zdraví a dobře živení lidé, příslušníci různých národů. Obyvatelstvo je nadšeně vítalo
a podarovalo jídlem a pitím. Průjezd Horažďovicemi trval skoro 2 hodiny. Továrník p. Gustav
Bublík pořídil u vjezdu do města vítací nápis na stožárech v jazyku anglickém a ruském
s textem: „Děkujeme vám za osvobození“. Část kolony zde zůstala k udržení pořádku a
zajištění prchajícího německého vojska.

