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Sarreal D. Soquiño

Panimula
asabay ng paglunsad ng kampanya ng kilusang gerilya sa probinsiya 
ng Capiz, tuluyan namang pinasok ng tropa ng Estados Unidos - na 
sumakop sa isla ng Panay simula noong Pebrero 1899 - ang naturang 

lalawigan. Buwan ng Disyembre (1899) dumating ang puwersa ng 
Amerikano sa bahaging Ilaya1 ng Capiz, matapos basagin ang puwersang
rebolusyunaryo sa kabisera ng Iloilo na pinamunuan niHeneral Martin 
Delgado na nagsilbing pinuno ng armadong pangkatng rebolusyunaryong 
pamahalaan ng Panay. Mistulang piesta naman ang tumambad sa tropa ng 
Amerikano na pinamunuan ni Heneral R.P. Hughes2dahil mainit na 
tinanggap sila ng mga mamamayan kasabay ng tugtog ng banda ng musika 
at kasiyahan sa kanilang pagpasok sa ilang pueblo ng Ilaya.3 Samantala, 
tagumpay namang naka – iwas si Heneral Ananias Diokno4

                                                    
1 Ang bahaging Ilaya ng Capiz ay tumutukoy sa kasalukuyang probinsiya na may 
dalawang distrito. Mula pa noong panahon ng kolonyalismo hanggang taong 1956, ang 
probinsiya ng Capiz ay may dalawang bahagi; ang Aklan valley at Ilaya. Sa bisa ng R.A. 
1414, tumiwalag ang bahagi ng Aklan at naging isang separado na lalawigan. Samantala 
ang buong Ilaya naman ay nanatiling inangkin ang pangalang, Capiz.
2 Si Brig. General R.P. Hughes ay hinirang para pamunuan ang puwersa ng EU sa 
Visayas noong Hunyo 1899. Tumanggap siya ng kautusan mula kay Heneral Elwell Otis 
na tutukan ang kanyang operasyon sa isla ng Panay at isailalim sa kontrol ng Amerikano 
ang Iloilo at mga karatig na puod. Tingnan: John R.M. Taylor, volume 2, 1971, 400.
3 John R.M. Taylor (comp.), The Philippine Insurrection Against the United States, May 
19, 1899 – July 4, 1902,  Volume 2, A Compilation of Documents with Notes and 
Introduction (Pasay City: Eugenio Lopez Foundation, 1971),  401.
4 Pinili ng may akda sa pag-aaral na ito ang ispeling o baybayin ng apelyido na Diokno 
na may letrang k, at hindi Diocno, na letrang c. Lumalabas na  sa ilang opisyal na 
rebolusyunaryong dokumento na nailathala sa, The Philippine Insurrection Against the 
United States, volume 5, 1971, by John R.M. Taylor, na malayang ginagamit sa  nasabing 
apelyido ang magkaibang baybayin na tumutukoy kay Heneral Ananias Diokno na 
tubong Batangas.

at ang 
kanyang rebolusyunaryong puwersa mula sa Batangas sa posibleng 
engkuentro laban sa tropa ni Heneral Hughes. Ang pag-iwas nito ay isang 
taktika para sa susunod na kampanya laban sa mga mananakop. Tumagal 

K



ang tunggalian sa pagitan ng mga puwersa ni Diokno at Amerikano 
hanggang taong 1901. Pinili ni Aguinaldo si Heneral Diokno na pamunuan 
ang isang expeditionary forces at tumulak sa isla ng Panay noong Agosto 
30, 1898 upang tulungan ang kampanya ng rebolusyunaryong 
gobiernolaban sa tropang kolonyal sa Iloilo.5

“The Commanding General of the Expeditionary 
forces of Batangas, Sr. Ananias Diokno, is hereby 
appointed Politico-Military Governor of Capiz 
the same powers as the Politico-Military 
Governor of Iloilo, and he is charged with the 
obligation of assisting the latter with his forces as 
long as the operations in the latter province 
continue.”

At noong Abril 27, 1899, 
ipinawalang – bisa ni Aguinaldo ang “Council of the Federal States of the 
Visayan Islands” na pansamantalang pinangangasiwaan ni Jovito Yusay, 
at kasabay na itinatag ang mga Provincial Councils sa isla na 
pamumunuan naman ngPolitico-Military Governor sa bawat probinsiya.
Itinakda si Heneral Martin B. Delgado bilang Politico-Military Governor 
ng Iloilo, at inatasan siya na magsilbi bilang kumander ng militar at 
pinuno ng nasabing lalawigan. Hinirang naman si Diokno bilang pinuno 
ng probinsiya ng Capiz, ayon sa kautusan na nilagdaan ni Apolinario 
Mabini:

6

Sumasalamin sa kautusang ito ang paniniwala ni Aguinaldo at 
Mabini na mapangalagaan ang pambansang pagkakaisa, habang 
kinakaharap ang panibagong digmaan, ang pagtatag ng mga provincial 
councils partikular sa isla ng Panay. Sa liham na may petsang, Abril 28, 
1899, pinaasa ni Mabini si Delgado na ipagpatuloy ni Diokno ang suporta 
at kooperasyon nito, at kil alanin siya bilang lider ng probinsiya ng Iloilo.
Si Heneral Leandro Fullon naman ang hinirang na Politico – Military 
Governor ng lalawigan ng Antique.7

                                                    
5 Taylor, The Philippine Insurrection, vol. 2, 377-378.
6 John R.M. Taylor (comp.), The Philippine Insurrection Against the United States, A 
Compilation of Documents w/ Notes and Introduction, Volume V, November 13, 1899 to 
July 4, 1902, (Eugenio Lopez Foundation, Pasay City, Philippines, 1971) Exhibit 1249, 
512-514.

Ipinapahiwatig sa inisyatibang ito ng 

7Bago pa binuwag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang Council of Federal States of the 
Visayan Islands, si Fullon ay nagsisilbi na bilang Commanding General of the 
Operations in the Visayas. Sa katunayan, may nasumite siyang ulat para kay Aguinaldo 
ukol sa nangyaring engkuwentro sa pagitan ng mga rebolusyunaryong puwersa at tropa 
ng Amerikano sa kabisera ng Iloilo noong Marso 1899. Ang naturang ulat ay may lagda 
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pambansang pamunuan ang lamat at patuloy na paghahati-hati ng kilusang 
rebolusyunaryo sa Panay; sa pagitan ng expeditionary forces ni Heneral 
Diokno at mga Ilonggo sa Iloilo. Sa isang liham na nilagdaan ni Jovito 
Yusay, ang pansamantalang pangulo ng Rehiyunal na Rebolusyunaryong 
Pamahalaan ng Visayas, inulat nito kay Pangulong Aguinaldo ang mga 
krimen na nagawa ng tropa mula sa Batangas katulad ng pag-lusob at 
pagpaslang sa ilang mga residente sa mga bayan sa Iloilo, kasabay ng 
paghiling na utusan si Diokno na isuko ang mga armas ng kanyang hukbo
upang magamit ng mga Ilonggo laban sa Amerikano.8 Sa kanyang opisyal 
na ulat, na may petsang Mayo 31, 1899, sa kay Aguinaldo, nabanggit ni 
Heneral Fullon na may namamagitang di-pagkakaunawaan sa pagitan nina 
Diokno at mga Heneral ng probinsiya ng Iloilo dahil sa mga alegasyon na 
paglapastangan ng ilang tropa ni Diokno sa mga babaeng residente sa 
bayan ng Cabatuan, at ang pangyayaring ito ay nagbunga naman ng 
pagpaslang ng mga mamamayan sa isang sundalo ni Diokno.9At 
kunpirmado naman na hindi payag ang halos lahat, maliban kay Delgado, 
ng mga pinuno ng rebolusyunaryong kilusan sa Iloilo na sundin ang 
kautusan ni Aguinaldo ukol sa pagbuwag ng itinatag nilang pamahalaan –
ang Council of the Federal States of the Visayas. Tahasang ipinahayag ni 
Diokno, noong Agosto 25, 1899, na sa kabila ng batas o ordenansa ng 
pambansang pamahalaan ng Malolos na bumuwag sa pederalismo sa 
Visayas, hayagang pinagpatuloy ng mga pinuno sa Iloilo ang operasyon 
nito.10

Samantala, makalipas ang halos limang (5) buwang kampanya ng 
tropa ng Amerikano sa ilalim ng pamumuno ni Heneral Hughes simula 
noong buwan ng Hulyo 1899, matagumpay na napasok nito ang mga 

Maaaring ang mga inulat na insidenteng ito ay nagresulta na rin ng 
paghina ng kabuuang rebolusyunaryong kilusan na sumang-ayon naman sa 
kampanya ng Estados Unidos na tuluyan ng sugpuin ang pambansang 
kalayaan. Angpagpalit ng sistema ng gobierno ng mga Ilonggo habang 
nasa kasagsagan ng himagsikan at digmaan laban sa Estados Unidos ay isa 
ring indikasyon na may likas na kahinaan o depekto ang kilusan sa isla ng 
Panay, kasama na ang Negros Occidental.

                                                                                                                                 
ni Heneral Fullon bilang Kumander ng kabuuang operasyon sa Visayas. Ang ulat ay may 
petsang, Mayo 31, 1899 at isinulat sa Antique. Tingnan: John R.M. Taylor (comp.), The 
Philippine Insurrection Against the United States, A Compilation of Documents w/ Notes 
and Introduction, volume V, November 13, 1899 to July 4, 1902, Pasay City, Philippines: 
Eugenio Lopez Foundation, 1971),  521-525, Exhibit 1256.   
8 Taylor, The Philippine Insurrection, 491-492, Exhibit 1237.
9 Taylor, The Philippine Insurrection, vol. V, Exhibit 1255, 524.
10 Taylor, The Philippine Insurrection, vol. V, Exhibit 1263, 543.



lalawigan ng Capiz at Antique. At makaraan ang ilang linggo, umabot sa 
167 na mga rebolusyunaryong Tagalog ang sumuko sa mga Amerikano 
noong Enero 1900. Matapos ang pormal na pagsuko ng mga Tagalog
kalakipang mahigit sa isandaangsandata ng mga ito, kaagad silangpinaalis 
patungo sa Batangas.11Ang pagsukong ito ay hindi naman nagpahina sa 
tibay ng loob ni Diokno at sa kanyang tropa. Nagpatuloy ang kanyang 
gerilyang pandirigma laban sa mga Amerikano hanggang sa nasugatan ito 
sa isang pananambang at tuluyang nabihag ng mga mananakup noong 
Marso 18, 1901.12 Baliktad naman ang nangyari sa lalawigan ng Iloilo 
sapagkat kusang sumuko si Heneral Martin Delgado bilang politico –
military governor ng Iloilo noong Enero 11, 1901 at kaagad na tinanggap 
ang paghirang sa kanya ng mga ahente ng Estados Unidos bilang 
gobernador ng Iloilo.Tinanggihan naman ni Diokno ang alok ng mga 
Amerikano na magsilbi bilang Direktor ng Kawanihan ng Agrikultura at 
sa halip ninais nitong magretiro sa kanyang sakahan sa Arayat, 
Pampanga.13

                                                    
11 James A. LeRoy, The Americans in the Philippines, volume 2, (New York: AMS 
PRESS, 1914), 181. Pinaniniwalaan na ang mga sumukong rebolusyunaryo ay mula sa 
expeditionary forces na pinamunuan ni Heneral Diokno upang tumulong sa lokal na 
rebolusyunaryo sa Capiz.
12 Taylor, The Philippine Insurrection, vol. 2., 410.

13National Historical Institute, Filipinos in History, vol. 1. (T.M. Kalaw, Ermita, Manila: 
NHI, 1989), 164.  

Tampok sa pananaliksik na ito ang pagtalakay sa mga 
metodolohiya o pamaraan na ginamit ng Estados Unidos upang tuluyang 
sakupin ang Ilayang bahagi ng lalawigan ng Capiz, at kung paano ito 
hinarap at tinanggap ng mga sinakup na mamamayan. Sa pag-aaral na ito 
pagtutuunan din ng pansin ng may akda ang naiwang mga maliliit na 
grupo ng gerilya sa probinsiya na nagpatuloy ng kanilang maikling 
kampanya upang labanan ang pananakop ng mga Amerikano mula 1899 
hanggang 1905 sa kabila ng pagkabihag ni Diokno at mga tauhan nito 
noong 1901. Tutukuyin at pag-aaralan rin ang epekto o naiambag ng 
mgainstitusyong panlipunan na itinatag ng mga Amerikano na naging 
instrumentoupang maipatupad ang panibagong sistema ng kolonyalismo
sa Capiz katulad ng pampublikong edukasyon at ng kalusugan, agrikultura 
at kabuhayan, at ang pormasyon ng Konstabularyo (Philippine 
Constabulary) na naging responsable sa katahimikan at kaayusan sa mga 
puod ng lalawigan, at ginamit ring pagsupil sa mga grupong gerilya na 
mas piniling lumaban sa armadong paraan para sa kalayaan.

Noong mga kalagitnaang panahon ng ika-19 na siglo, ang buong 
probinsiya ng Capiz na sumasaklaw sa Ilayan, Aklan, Romblon at isla ng 
Sibuyan ay may tinatayang populasyon na umaabot sa 135,705, at 
labindalawang (12) mga pueblo o bayan na sakop sa puod ng Ilaya(ngayon 
ay probinsiya ng Capiz) ay may nanirahang mga mamamayan na aabot sa 
81,743.14

Populasyon sa Bahaging Ilaya ng Capiz
TALAHANAYAN I

15

Pueblo/Puod 1840s 1903
Capiz(Roxas) 11,145 21,472
Ivisan 2,890 4,606
Loctugan 3,500 __
Panay 11,880 14,361
Panitan 7,630 7,578
Dao 6,000 6,694
Dumalag 6,143 5,779
Tapas (sic) 2,792 3,741
Dumarao 8,600 5,479
Sigma 4,813 5,205
Mambusao 12,370 8,225
Sapian 3,980 3,185
Kabuoan 81,743 86,325

Ayon sa datos na inilathala ni Mallat, ang bayan ng Mambusao ang 
may pinakamalaking populasyon sa Ilaya. Pumapangalawa ang Panay na 
sinusundan naman ng Capiz, ang kapital ng probinsiya. Kung ikukumpara 
ang datos na ito sa resula ng sensus na isinagawa ng pamahalaang 

Amerikano noong 190316

                                                    
14 Jean Mallat, The Philippines: History, Geography, Customs, agriculture, Industry and 
Commerce of the Spanish Colonies in Oceania, Trans. Pura Santillan-Castrence with 
Lina S. Castrence (Manila: National Historical Commission of the Philippines, 2012), p. 
191.
15 Mallat, The Philippines, 191.
Ang datos ukol sa populasyon ng labing-dalawang (12) bayan noong 1903 aymula sa 
NSO 1990 Census of Population & Housing: Socio-Economic, Demographic 
Characteristics of Capiz.  

, tinatayang hindi aabot ng limang libo 
ang idinagdag sa kabuuang populasyon ng nasabing labindalawang (12)
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bayan ng Ilaya sa pagitan ng panahong 1840s – inilathala ni Mallat ang 
kanyang libro taong 1846 – hanggang 1903.May mga posibleng paliwanag 
kung bakit masyadong mabagal ang pagdami ng populasyon sa Ilaya. 
Maaaring marami na ang namatay sa kasagsagan ng sunod-sunod na 
digmaan laban sa kolonyalismo (1897-1898) at pananakop ng mga 
Amerikano (1899-1905). Nalagay rin sa panganib ang buhay ng mga 
Capisnon dahil sa pagsalanta ng mga pesteng balang sa kanilang mga 
pananim na nagresulta sa kasalatan at kakulangan ng suplay ng pagkain. 
Pinalala pa nito ang paglaganap ng nakakamatay na sakit, ang cholera, 
noong ika-19 na daang taon at ng mga unang taong pananakop ng Estados 
Unidos. Tingnan naman ang datos ng populasyon ng Ilaya - Capiz ayon sa 
mga sensus mula 1903 hanggang 1939. Mapapansin na unti-unting tumaas 
ang populasyon sa bawat puod o bayan sa loob ng nasabing panahon. 
Marahil, ang isa sa mga paliwanag ay walang naganap na digmaan o 
armadong konplikto, at nabigyan nang sapat na atensyon ng pamahalaan 
na tutukan ang pagpaunlad ng agrikultura at iba pang industriya, kasama 
na rito ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga programa para sa 
pampublikong kalusugan.

TALAHANAYAN II17

                                                                                                                                 
16 Sa naturang sensus, maliban sa 12 bayan ng Ilaya na tinukoy ni Mallat, lumitaw na rin 
ang datos ng populasyon ng iba pang bayan ng Ilaya tulad ng Cuartero, Jamindan, 
Maayon, Pilar, Pontevedra at President Roxas.
17 Ang mga datos ay hango mula sa 1990 Census of Population & Housing: Socio-
Economic & Demographic Characteristics of Capiz.

Lungsod /Bayan 1903
Marso 2

1918
Dec. 31

1939
Enero 1



Roxas City 21,472 22,022 29,021
Cuartero 3,613 ---- 10,775
Dao 6,694 17,116 13,886
Dumalag 5,779 9,050 13,642
Dumarao 5,479 7,428 14,298
Ivisan 4,606 4,418 6,369
Jamindan 
(+Jagnaya) 6,102 9,117 13,582
Maayon 4,007 ------ ------
Mambusao 8,225 11,913 15,723
Panay 14,361 13,409 15,800
Panitan 7,578 10,164 14,956
Pilar 7,038 11,830 22,301
Pontevedra 9,937 14,932 23,241
President Roxas ----- ----- -----
Sapian 3,185 4,398 7,391
Sigma 5,205 8,303 10,628
Tapaz 3,741 11,242 17,047
Kabuuan 119,948

(kabilang na 
ang 2,926 na 
hindi 
Kristianong 
Populasyon)

155,342 228,660

Saklaw sa pag-aaral na ito ang buong Ilaya-Capiz o ang 
kasalukuyang probinsiya ng Capiz. Ang kabuoang lawak nito ay umaabot 
sa 2,633.2 kilometrong parisukat, at ito ay nasa hilagang-silangan ng isla 
ng Panay. Ang hangganan nito sa kanlurang bahagi ay ang mga lalawigan 
ng Aklan at Antique, nasa timog nito ang Iloilo, at dagat ng Sibuyan sa 
hilaga. Sa kasalukuyan, ang Capiz ay nahahati sa dalawang distrito. Ang 
unang distrito ay nasa silangang bahagi na kinabibilangan nito ang 
lungsod ng Roxas (kapital), at mga munisipalidad ng Panay, Pontevedra, 
Panitan, Pilar, Maayon, at President Roxas. Samantala, ang ikalawang 
distrito ay nilalakipan ng mga bayan ng Ivisan, Sapian, Sigma, Dumarao, 
Dao, Dumalag, Cuartero, Mambusao, Jamindan at Tapaz. 
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Ang paglagda ng Treaty of Paris18ng mga delegado ng Peace 
Commissionng Estados Unidos at Espanya noong ika-10 ng Disyembre 
1898, naging maliwanag na ang dereksyon ng administrasyon ni 
PangulongWilliam McKinley ng Amerika. Makaraan ang ilang linggo, 
nagpalabas si McKinley ng isang dokumento ukol sa pagsakop sa Pilipinas
na tinaguriang, Benevolent Assimilation Proclamation19

Hati sa dalawang magkaibang paniniwala ang mga mamamayan ng 
probinsiya ng Capiz kung paano haharapin ang marahas na pananakup ng 
mga sundalong Amerikano sa kanilang pamayanan. Maaaring mailahad
ang dalawang magkaibang paniniwala na sumagi sa isip ng bawat 

. Ito ay hudyat ng 
maliwanag na bagong patakarang panlabas (foreign policy) ng EU upang 
sakupin ang bansang Pilipinas bilang kolonyal na pag-aari nito. At noong
ika-4 ng Enero 1899, isinapubliko ni General Olwell Otis ang naturang 
patakaran sa mga mamamayang Pilipino ang totoong layunin ng Amerika 
sa Pilipinas. Ang mga nasabing kaganapan na ito ay wala namang 
kabuluhan sa panig ng mga rebolusyunaryong Pilipino at ordinaryong 
mamamayan dahil una nang naideklara ang ating pambansang kalayaan 
noon Hunyo 12, 1898 sa pamumuno ni Heneral Aguinaldo sa Kawit, 
Cavite. Sinundan pa nito ang pagkatatag ng Republika at pambansang 
kongreso sa Malolos, Bulacan noong 1899.Subalit unti-unting nagbago 
ang paniniwala ng iilan partikular na ang mga mayayaman, ang may ari-
arian (malapad na lupang sakahan), at may mataas na antas ng edukasyon 
habang humihina ang puwersa ng Republika laban sa tropa ng mga 
Amerikano sa pagpasok ng taong 1900.Sila ang tinatawag na mga elit ng 
lipunan. Pinapaboran ng uring elit ang lubusang pagtanggap sa soberenya 
ng Amerika kung ito ay makakabuti at may bentaha sa kanilang kalagayan 
sa lipunan katulad ng pagpaunlad ng kanilang mga negosyo sa agrikultura, 
pangangalakal, at umangkin ng impluwensiya sa pamahalaan. 

                                                    
18 Ang Treaty of Paris ay nagresulta ng opisyal na pag-lipat o pagsuko ng buong 
arkipelago ng Pilipinas sa Estados Unidos mula sa pag-aari ng Espanya. Sa naturang 
kasunduan, 20 milyones dolyares ang ibinayad ng EU sa Espanya bilang kabayaran sa 
mga gastos ng huli noong pinamamahalaan pa nito ang buong kapuluan. Tingnan 
ang:James H. Blount, The American Occupation of the Philippines, 1898-1912(New 
York: The Kickboxer Press), www.gutenberg.org/files/36542/36542-h/36542-h.htm#ch7.
Date viewed, August 10, 2015.
19 Sa ipinahayag na Benevolent Assimilation Proclamation, derektang idineklara ni 
William McKinley, pangulo ng EU, na ilalagay na sa kontrol ng Amerika ang buong 
arkipelago ng Pilipinas, at ang pagtatag ng isang gobiernong militar upang pamahalaan 
ang buong bansa, at pinasiguro na bibigyan ng proteksyon ang mga mamamayan at mga 
ari-arian. Tingnan ang: James H. Blount, The American Occupation, 
www.gutenberg.org/files/36542/36542-h/36542-h.htm#ch7. 
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Capisnon sa sumusunod na katanungan: a) armadong konplikto o
sandatahang pakipagtunggali ba ang nararapat na paraan upang harangin 
ang layunin ng Estados Unidos (EU) na sakupin ang bansa? b) mas 
makakabuti ba sa bansa na tanggapin na lamang nang mahinahon ang 
soberenya ng EU at talikuran na lamang ang minimithing pambansang 
kalayaan?

Nakapagpasiya na ang mga lokal na rebolusyunaryo sa Ilaya-Capiz 
na ipagpatuloy ang armadong konplikto laban sa mga Amerikano. 
Maliwanag na ito ay repleksyon sa paninindigan ni Emilio Aguinaldo at 
Apolinario Mabini sa pagpasok ng ikalawang yugto ng konplikto. 
Tinangka ng dalawang lider ng rebolusyon na palakasin ang pagkakaisa ng 
pambansang pamahalaan sa harap ng tumitinding kampanya ng puwersa 
ng Amerikano sa buong kapuluan. Subalit unti-unti ring tumitindi ang 
hidwaan sa loob ng liderato ni Aguinaldo. Ang mga Pilipinong lider tulad 
nina Pedro Paterno at Felipe Buencamino ay nagsimula ng magtaguyod ng 
pananaw na tumatangap sa soberenya ng EU. Kolaborasyon sa mga 
mananakop at hindi armadong konplikto ang nais ng mga Paterno at 
Buencamino bilang paraan sa pagharap sa panibagong kondisyon na 
bunga ng imperyalistang layunin ni McKinley sa bansa. 

Gerilyang Pandirigma
Simula nang nagpalabas ng kautusan si Aguinaldo sa lahat ng mga 

tropa ng rebolusyunaryo sa bansa na maglunsad ng sistema ng gerilyang 
pandirigma at talikuran ang kumbensyunal na metodo sa pakikidigma, 
lumitaw ang iba’t-ibang grupo ng mga gerilya sa Capiz. Ang bawat grupo 
ng gerilya ay nagplano at nagsagawa ng kanilang mga hiwalay na
operasyon upang guluhin, pagurin at parusahan ang mga sundalong 
Amerikano at mga mamamayan na nagsilbing kolaborador ng 
pamahalaang itinatag ng Amerikano sa kanilang mga bayan. Ang 
gerilyang pandirigma sa probinsiya ay nagsimula noong 1899 at tumagal 
hanggang 1904. Ang mga operasyon ng mga gerilyang Capisnon ay isang 
pahayag na sumasalungat sa panibagong uri ng kolonisasyon na humarang 
sa pagkamit ng pambansang kalayaan.

Sa bayan ng Panitan, ang mga gerilya na armado lamang ng mga 
bolo at sibat, na pinamunuan ni Kapitan Valentin Delfin ay naglunsad ng 
isang pananambang laban sa pumasok na tropa ng Amerikano sa Barrio 
Bangga-an. Subalit ang operasyon ay hindi naging matagumpay dahil sa 



mas higit na malakas ang mga sandata ng mga dayuhan.20 Maliban sa 
pananambang, ang pagdukot ng mga sundalong Amerikano ay isang 
paraan na ginamit rin ng mga lokal na gerilya sa Panitan upang guluhin 
ang pananakop ng mga dayuhan sa probinsiya. Sa layunin na wakasan na 
ang pandurukot ng mga gerilya sa ilang sundalong Amerikano at tuluyang 
tapusin ang armadong konplikto ng magkabilang panig, napilitan ang mga 
Amerikano na pumasok sa isang matahimik na negosasyon. Namagitan 
sina Pablo Reynaldo – presidente ng munisipyo ng Panitan – at Kapitan 
Leandro Delfin sa negosasyon at isang Mr. Mead naman ang nagsilbing 
kumakatawan ng tropa ng Amerikano.21 Samantala, ang kilalang 
rebolusyunaryo na si Heneral Saturnino Javillo22

Ang pagsuko ni Javillo ng bayan ng Sigma kasama ang kanyang 
hukbo, at ang pagkabihag naman kay Diokno pagsapit ng taong 1901 ay 
hindi naman naging dahilan para sa iba pang grupo ng mga gerilya na 
tumigil na sa kanilang mga operasyon upang pahirapan at parusahan ang 
mga sundalong Amerikano at mga ahente ng bagong kolonyalismo. Ang 
mga separadong pangkat ng mga gerilya ng Capiz na nagpatuloyng 
kanilang aktibong pakikipaglaban sa tropa ng mga Amerikano ay 
nagptagal ito hanggang taong 1904. Ang mga bayaning pangkat na ito ay 
may mga sariling lider o pinuno katulad ni Donato Jamison na aktibo sa 
bayan ng Sigma, si Maximo Lopez naman sa Mambusao, at ang bantog na 
si Julian Bertuoso at Gregorio Degala na parehong pinahirapan ang 
Philippine Constabulary

kasama ang kanyang 
puwersa ay tuluyan na ring sumuko sa Itayog, Sigma noong Enero 1901, 
mahigit isang buwan bago nabihag si Heneral Diokno at ilan niyang mga 
kasamahan.

23

                                                    
20 Historical Data for the Province of Capiz, 1946, in Microfilm, NLP.

21 Historical Data for Capiz, in Microfilm, NLP.

22 Aktibo si Heneral Saturnino Javillo sa mga naganap na mga mahahalagang labanan sa 
panahon ng armadong pag-aalsa laban sa kolonyalismo sa bayan ng Sigma at karatig-
bayan noong 1897 hanggang 1898. Tingnan ang: Philippine Revolution in Capiz, 
Leothiny Clavel, Dilliman Review, 43/3-4, pp. 25-37, 1995. 

ng pamahalaang kolonyal sa pamayanan ng 

23 Ang Philippine Constabulary (PC), o unang tinawag na Insular Constabulary, ay 
itinatag ng Philippine Commission sa bisa ng ACT 175 noong Agosto 18, 1901. Ang PC 
ay binubuo ng mga katutubo o Filipino at bawat pangkat ay pinamumunuan ng mga 
opisyal na Amerikano mula sa US Army. Ang pangunahing layunin ng pagkatatag ng PC, 
ayon sa plano ni Luke Wright (Commissioner of Commerce and Police), ay tugisin at 
durugin ang mga gerilya (ladrones para sa mga Amerikano), at ipalaganap ang 
katahimikan at kaayusan sa buong kapuluan. Ang unang hinirang ng Philippine 
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bayan noong 1897 hanggang 1898. Tingnan ang: Philippine Revolution in Capiz, 
Leothiny Clavel, Dilliman Review, 43/3-4, pp. 25-37, 1995. 
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Pilar at Pontevedra. Samantala, ang grupo naman na pinamunuan ni 
Felimon at Simeon Paduga ay nagsagawa ng kanilang kampanya laban sa 
mga Amerikano sa Dumalag at Tapaz, at walang tigil naman na ginugulo 
ang mga kasapi ng konstabularyo ng pangkat ni Luciano Luces sa mga 
bayan ng Mambusao, Jagnaya at Jamindan.24 Sa pananaw ng mga 
ordinaryong mamamayan, ang mga pangkat na ito ay mga mandirigma ng 
bayan na nais harangin ang panibagong kolonyalismo sa bansa. Subalit, 
iba naman ang tingin ng Philippine Commission at ng mga Pilipinong 
opisyal na nagsisilbi sa itinatag na mga lokal na pamahalaan sa kapuluan. 
Ang aktibong gerilya ay tinawag lamang na mga ladrones. Sa salitang 
Espanyol, ang ibig sabihin ng ladron ay magnanakaw (thief) at 
mandarambong (robber).25 Sa buong kapuluan, kabilang na dito ang 
Capiz, ang mga gerilya ay nagsagawa ng iba’t ibang uri ng operasyon 
laban sa pamahalaang Amerikano katulad ng pananambang sa mga 
pangkat ng militar at konstabularyo, panununug, pagsasamsam ng pera, 
alahas, bigas at ari-arian tulad ng kalabaw ng mga pamilyang nagsilbing 
kolaborador ng pamahalaan. Para sa Philippine Commission, ito ay 
gawain ng mga simpleng kriminal, tulisan, at labas sa batas – ladronismo.
Subalit, iba naman ang pananaw ni Heneral MacArthur, ang pumalit kay 
Heneral Elwell Otis bilang Military Governor ng kapuluan. Naniniwala si 
MacArthur na ang paglitaw ng mga pangkat ng gerilya at ang kanilang 
mga operasyon ay hindi maaaring tawaging panunulisan o ladronismo, 
dahil ito ay pagpapatuloy lamang ng insureksyon26

Walang epekto ang pagsuko at pagkabihag sa dalawang lider ng 
hukbong rebolusyunaryo sa probinsiya noong taong 1901. Nakapag-lunsad 
pa ng ilang mga importanteng kampanya laban sa Amerikano ang lokal ng 
gerilya na nagbigay nang malaking problema sa lokal na pamahalaan sa 

na para sa mga 
rebolusyunaryo ay isang digmaan para sa pambansang kalayaan.

                                                                                                                                 
Commission bilang hepe ng PC ay si Heneral Henry T. Allen mula sa 6th United States 
Cavalry. Tingnan ang: Vic Hurley, Jungle Patrol: The Story of the Philippine 
Constabulary, 1901-1936, (USA: E.P. Dutton & Co., INC., 1936), 52-64. Ayon  sa ulat ni 
Allen sa Philippine Commission noong Oktubre 1901, ipinagtibay ang ACT No. 175 
noong Hulyo 18, 1901. 
24 4th Annual Report of the Philippine Commission, 1903, Part I, (Washington: 
Government Printing Office, 1904), Roll # 400.524. in Microfilm, NLP.
25Handy Spanish Dictionary: Spanish-English, English-Spanish, s.v. “Ladron.”
26 Hurley, Jungle Patrol, 54-55.
Ang salitang ladrones ay gagamitin sa pag-aaral na ito na ang kahulugan ay tumutukoy sa 
mga gerilya o mandirigma ng bayan. At ang ladronismo ay tumutukoy naman sa mga 
operasyon o aktibidad ng mga gerilya o ladrones kaugnay sa kanilang rebolusyunaryong 
mithiin. 



pagpasok ng taong 1902. Na-engkuwentro ng anim na kasapi ng hukbong 
gerilya ang grupo ng Konstabularyo (Philippine Constabulary) sa barrio 
ng Agbabalo sakop ng bayan ng Pontevedra noong Pebrero 8, 1902. Ang 
bayan ng Pontevedra ay isa sa mga sentro ng operasyon ng gerilya  sa 
Capiz, at ang nasabing hukbo na may anim na armadong gerilya ay 
namataang naglalakbay sa Baylan (Bailan) patungong Agbabalo at na-
engkuwentro ang mahigit sa dalawangpu’t anim (26) na kasapi ng 
Konstabularyo sa pamumuno ni Inspector R.A. Preston at Inspector 
Lyons, at maaring dahil sa dami ng kalaban, napilitan ang mga gerilya na 
umatras, sinunog ang isang bahay, at iniwan ang isang bangkay, dalawang 
kalibre ng armas, mga bala, at isang sibat.27

Samantala, isa namang grupo ng gerilya ang nagpatuloy ng 
kanilang operasyon sa pueblo ng Dumarao na naging problema ng 
Konstabularyo na pilit na mapatahimik ang mga rebolusyunaryong 
aktibidad sa lalawigan. Noong Nobyembre 31, 1902, nagpadala ng 
karadagang puersa ng Konstabularyo ang pamahalaang Iloilo sa layunin 
na tulungan ang Capisnong konstabularyo laban sa mga gerilya sa 
nasabing bayan. Sa naturang operasyonna isinagawa ng mga awtoridad 
kasama ang konstabularyo mula sa probinsiya ng Iloilo, pinagbabaril ng 
mga miyembro ng Konstabularyo ang ilang grupo ng mga magsasaka, 
kalakip ang mga babae at mga bata, habang sila ay nagsasaka sa isang 
palayan na nagresulta ngpagkamatay ng isang nag-mamay-ari ng sakahan 
matapos natamaan ang inosenteng biktima sa ulo.28

                                                    
27 Manila Freedom, March 6, 1902, 7, in microfilm, NLP.

28 4th Annual Report of the Philippine Commission, 1903, Part I, Washington, 
Government Printing Office (1904). Roll # 400.3.524-525. In Microfilm, NLP. 

Ayon sa ulat na 
isinumite ngGobernador ng Capiz na si Simplicio Jugo Vidal sa Philippine 
Commission noong 1903, napagkamalan ng mga operatiba ng 
Konstabularyo na mga ladrones ang mga magsasaka. Sa kanyang ulat, 
tahimik si Vidal kung ano ang nangyari sa iba pang magsasaka na biktima 
sa pamamaril ng mga kasapi ng Konstabularyo. Ang mga katulad ng 
insidenteng ito ay patunay na naging laganap ang armadong tunggalian sa 
pagitan ng mga hukbong gerilya at Philippine Constabulary mula 1899 
hang 1903. Ang serye ng karahasang ito ay bunga ng mga operasyon ng 
hukbong gerilya – na tinawag naman ng mga Amerikano at pinunong 
lokal katulad ni Vidal bilang mga ladrones o tulisan – na ang tanging 
layunin ng huli ay tutulan ang pagtatag ng panibagong uri ng pananakop
ng dayuhan sa ating bansa. 



pagpasok ng taong 1902. Na-engkuwentro ng anim na kasapi ng hukbong 
gerilya ang grupo ng Konstabularyo (Philippine Constabulary) sa barrio 
ng Agbabalo sakop ng bayan ng Pontevedra noong Pebrero 8, 1902. Ang 
bayan ng Pontevedra ay isa sa mga sentro ng operasyon ng gerilya  sa 
Capiz, at ang nasabing hukbo na may anim na armadong gerilya ay 
namataang naglalakbay sa Baylan (Bailan) patungong Agbabalo at na-
engkuwentro ang mahigit sa dalawangpu’t anim (26) na kasapi ng 
Konstabularyo sa pamumuno ni Inspector R.A. Preston at Inspector 
Lyons, at maaring dahil sa dami ng kalaban, napilitan ang mga gerilya na 
umatras, sinunog ang isang bahay, at iniwan ang isang bangkay, dalawang 
kalibre ng armas, mga bala, at isang sibat.27

Samantala, isa namang grupo ng gerilya ang nagpatuloy ng 
kanilang operasyon sa pueblo ng Dumarao na naging problema ng 
Konstabularyo na pilit na mapatahimik ang mga rebolusyunaryong 
aktibidad sa lalawigan. Noong Nobyembre 31, 1902, nagpadala ng 
karadagang puersa ng Konstabularyo ang pamahalaang Iloilo sa layunin 
na tulungan ang Capisnong konstabularyo laban sa mga gerilya sa 
nasabing bayan. Sa naturang operasyonna isinagawa ng mga awtoridad 
kasama ang konstabularyo mula sa probinsiya ng Iloilo, pinagbabaril ng 
mga miyembro ng Konstabularyo ang ilang grupo ng mga magsasaka, 
kalakip ang mga babae at mga bata, habang sila ay nagsasaka sa isang 
palayan na nagresulta ngpagkamatay ng isang nag-mamay-ari ng sakahan 
matapos natamaan ang inosenteng biktima sa ulo.28

                                                    
27 Manila Freedom, March 6, 1902, 7, in microfilm, NLP.

28 4th Annual Report of the Philippine Commission, 1903, Part I, Washington, 
Government Printing Office (1904). Roll # 400.3.524-525. In Microfilm, NLP. 

Ayon sa ulat na 
isinumite ngGobernador ng Capiz na si Simplicio Jugo Vidal sa Philippine 
Commission noong 1903, napagkamalan ng mga operatiba ng 
Konstabularyo na mga ladrones ang mga magsasaka. Sa kanyang ulat, 
tahimik si Vidal kung ano ang nangyari sa iba pang magsasaka na biktima 
sa pamamaril ng mga kasapi ng Konstabularyo. Ang mga katulad ng 
insidenteng ito ay patunay na naging laganap ang armadong tunggalian sa 
pagitan ng mga hukbong gerilya at Philippine Constabulary mula 1899 
hang 1903. Ang serye ng karahasang ito ay bunga ng mga operasyon ng 
hukbong gerilya – na tinawag naman ng mga Amerikano at pinunong 
lokal katulad ni Vidal bilang mga ladrones o tulisan – na ang tanging 
layunin ng huli ay tutulan ang pagtatag ng panibagong uri ng pananakop
ng dayuhan sa ating bansa. 

Sa kanyang taunang ulat (annual report) sa Philippine Commission 
noong Hulyo 31, 1903, idineklara ni Brig. General H.T. Allen ng US 
Army at Hepe ng Philippine Constabulary29

Town

na may 154 na mga miyembro 
ng PC ang istratehikong nakakalat sa iba’t-ibang bahagi ng probinsiya ng 
Capiz na pinamumunuan naman ng limang Amerikanong opisyal mula sa 
US Army na may ranggong, Inspector.

Talahanayan III
Inspector Men Officer

Capiz 3 49 Second Lieut. 
Carel Knipp
First Lieut. R.W. 
Jones
Third Lieut. J.J. 
Guild

Calivo (sic) 1 13 First Lieut. P. 
Lyons

Dao 12
Ibajay 10
Libacao 7
Maayon 6
Mambusao 7
Pilar 8
Pontevedra 1 14 Third Lieut. A,G, 

Barber
Rosario 6
Tapas (sic) 10
Dumarao,
temporary

6

Macato,
temporary

6

Total 5 154
(Mula sa 4th Annual Report of the Philippine Commission, 1903)

                                                    
29 Hinirang si Heneral Henry T. Allen ng 6th United States Cavalry bilang Hepe ng 
Philippine Constabulary (PC) noon 1901. Itinatag ang PC bilang isang insular police 
force ayon sa batas na tinawag na, ACT 175, na pinagtibay ng Philippine Commission 
noong Agosto 18, 1901. Iminungkahi ni Luke S. Wright, na nagsilbing Commissioner of 
Commerce and Police, ang pagkatatag ng PC na ang pangunahing layunin ay sugpuin ay 
nagpapatuloy na mga operasyon ng hukbong  gerilya sa mga kagubatan sa buong 
kapuluan. Mga Pilipino ang kinuhang miembro ang PC, at platoon ay pinamunuan ng 
mga Amerikanong sundalong opisyal. Tingnan ang: Vic Hurley, Jungle Patrol: The Story 
of the Philippine Constabulary (1901-1936), Cerberus Corp., Box 13048, Salem, Oregon, 
97309, 2011, 60.



Mapapansin na ang Pontevedra ang ikalawang bayan o pueblo na 
may maraming kasapi ng Konstabularyo (PC) na pinamunuan ni 3rd Lt. 
A.G. Barber. Bilang kapital ng probinsiya, umabot sa 49 na mga 
Konstabularyo na pinamunuan ng tatlong Amerikanong opisyal ang 
itinalaga sa bayan ng Capiz (Roxas City sa kasalukuyan) upang tiyakin na 
libre ito mula sa operasyon ng mga ladrones o gerilya. Iilang miyembro ng 
Konstabularyo naman ang itinakda bilang postmasters at jailguards sa 
nasabing kabisera. Samantala, umaabot naman sa labing-apat (14) na 
Konstabularyo ang ikinalat sa Pontevedra dahil mas maigting at mas 
madalas ang mga gerilyang aktibidad sa naturang pueblo kung ikumpara 
sa iba pang pamayanan sa Ilaya na may sarili ring grupo ng mga gerilya 
katulad ng Dao, Maayon, Mambusao, Pilar, Tapaz, at Dumarao. Naging 
kilala ang Pontevedra na isang bayan ng mga insurekto (gerilya, 
ladrones), na ang pangunahing layunin ay pumatay ng mga Amerikano.30

Masigasig ang gerilyang pangkat na pinamuan ni Julian Bertuoso 
na aktibo sa mga bahagi ng Pilar at Pontevedra na lumawig hanggang sa 
taong 1904. Armado ng mga riple, rebolber at mga sibat, hinarap ni 
Bertuoso at ng kanyang pangkat ang walang humpay na operasyon ng 
konstabularyo sa pamumuno ni Subinspector Pedro Panag, at pilit na 
ginalugad ang mga teritoryo ng mga gerilya sa kabundukan ng Yating na 
nagresulta naman ng pagkamatay ni Cipriano Bertuoso – kapatid ni Julian 

Dalawang hiwalay na grupo ng mga gerilya na pinamumunuan ng mga 
kilalang lider na si Julian Bertuoso at Gregorio Degala na libreng 
naglulunsad ng kanilang operasyon laban sa mga konstabularyo sa mga 
bayan ng Pontevedra at Pilar. Sa kabila ng panggugulo ng mga lokal na 
gerilya sa nasabing mga bayan, pilit na ginigiit ni Vidal (Gobernador ng 
lalawigan ng Capiz) na hindi apektado ang buong probinsiya sa mga 
aktibidad nina Bertuoso at Degala, at minaliit lamang sila bilang mga 
ordinaryong bandido o ladrones.Sa opisyal na ulat ni Vidal na inilathala 
noong 1903 sa Philippine Commission, nabanggit nito na may nangyari 
pang mga panggugulo tulad ng pangungulimbat sa ilang mga bayan ng 
probinsiya partikular sa Pontevedra, Maayon, Cuartero, Pilar, lakip na ang 
mga munisipyo sa bahagi ng Aklan tulad ng Batan at Malinao. Maaaring 
ang mga pangungulimbat na ito sa nasabing mga pamayanan ay may 
kaugnayan pa sa mga operasyon ng mga gerilya laban sa pamahalaang 
itinatag ng mga Amerikano. Samantala ang mga lokal na residente na 
naging biktima ng mga ladrones ay posibleng pinaniwalaan ng huli ng 
mga kolaborador ng gobierno o “Amerikanista”. 

                                                    
30 Mary H. Fee, A Woman’s Impression of the Philippines, ed. John Walter Meyer 
(California: The Paige Press, 2005), 180. 



– at ilang mga kasamahan nito.31

Mula pa ng nagsimula ang armadong konplikto sa pagitan ng mga 
gerilya at puwersa ng mga Amerikano, ang pagsuko at pagtanggap sa 
panibagong sistema sa lipunan na layuning itatag ng Estados Unidos ay
nasa isipan na ng maraming mamamayan sa isla ng Panay. Dahil sa 
paglaganap ng ganitong paniniwala ng mga Panayanon, minabuti ni 
Heneral Martin Delgado bilang pinakamataas na pinuno ng armado 
puwersa ng Estadong Pederal ng Visayas, na magpalabas ng opisyal na 
babala noong 1899 laban sa sinumang magtaguyod sa mga mamamayan 
na pumapabor sa pagsuko at pagtanggap sa pananakop ng Amerika sa isla 
ng Panay. Upang matiyak ang pagsupil ng kaisipang sumasang-ayon sa 
pananakop ng Estados unidos sa ating kapuluan, ang kautusan ni Delgado 
ay may kaakibat na kaparusahan. Pagkabilanggo sa unang paglabag, hard 
labor at pagkabilanggo sa ikalawang paglabag, pagbabayad-pinsala sa 
ikatatlo, at pagbitay sa paraang pagbaril para sa sinumang lumabag sa 
naturang batas sa ikaapat na beses.

Walang duda na malaki ang epekto ng
pangkat ni Julian sa silangang bahagi ng Ilaya-Capiz dahil tumagal ang 
kanilang rebolusyunaryong aktibidad laban sa pamahalaan sa kabila ng 
matinding operasyon ng konstabularyo. 

Pagsuko at Kolaborasyon

32

“Yes, gentlemen: It is high time that the smell of powder 
should no longer fill the air of our fields and hills; that the 
whistle of bullets should cease; that our abandoned fields 
should again be cultivated and wealth accrue; and in a 
word, it is already time for us to seek peace, being 

Noong Pebrero 1901, dalawampu’t 
anim (26) na mga edukadong mamamayan sa Capiz ang nagpadala ng 
liham kay Heneral Diokno na humihiling sa nasabing Heneral at sa 
kanyang puwersa na sumuko at tanggapin na lang soberenya ng Amerika 
sa ating bansa. Naniniwala ang mga lumagda sa nasabing dokumento na 
tuluyan ng matatalo ang armadong pakikibaka laban sa puwersa ng mga 
Amerikano dahil sa kakulangan ng suplay sa pakikidigma, at pinapaburan 
nila ang paniniwala ni itinataguyod ng mga pinunong katulad ni Pedro
Paterno at Felipe Buencamino na ang pagtanggap sa pananakop ng 
Estados Unidos ay makakatiyak ng benepisyo sa ating bansa. Ayon pa sa 
mga lumagda:

                                                    
31 6th Annual Report of the Philippine Commission, 1905,  Bureau of Insular Affairs, War 
Department (1906) in Microfilm, Roll # 402.5.199.

32 Taylor, The Philippine Insurrection, 484.



convinced that when it is assured, we should be able to see 
the aggrandizement which we can never expect to attain by 
strife, in view of its sterility which has been proved by 
events that lead to nothing but our ruin and perdition.”33

Sa bisa ng batas – ang Act No. 115 – itinatag ng Philippine 
Commission sa pamumuno ni William Henry Taft ang pamahalaang sibil 
sa probinsiya ng Capiz noong Abril 15, 1901. Hinirang ng Commission 
ang ilang piling prominenteng residente ng lalawigan na panghawakan ang 
mga pangunahing posisyon sa pamahalaan katulad nina Simplicio Jugo 
Vidal bilang gobernador ng Capiz, Simeon Mobo Reyes bilang kalihim, 
Alejandro Pardo para sa posisyong provincial fiscal, at pinili naman ang 
isang amerikanong opisyal na si Marion C. Reyes bilang tresurero.

Hiniling ng mga signatoryo kay Diokno na pakinggan ang kanilang 
mungkahing pagsuko at tanggapin ang benepisyo ng amnestiya, at kasabay 
na pagtitiyak sa huli na ipagpatuloy nila ang kanilang kampanya para sa 
kapayapaan, indibidwal na kalayaan at ang pagpapanumbalik ng sigla ng 
bansang Pilipinas. Maaaring wala nang panahon ang Heneral mula sa 
Batangas na pag-aralan nang maigi ang resolusyon ng 26 na mga 
mamamayan ng Capiz dahil hindi nagtagal, nabihag ito kasama ang ilang 
mga kasamahang gerilya ng tropang Amerikano noong Marso 1901. 
Samantala, ang naturang resolusyon o liham para kay Diokno ay isang 
derektang pahiwatig na may lumalagong bahagi ng populasyon ng Capiz 
na mahigpit na sumasang-ayon sa mungkahing tanggapin ang pananakup 
ng Estados Unidos at makigpagtulungan na lamang sa mga opisyal na 
Amerikano sa pagtatag ng isang pamahalaan na angkup sa layunin ng 
panibagong sistema ng kolonyalismo.  

Mula ng sumuko si Javillo ng bayan ng Sigma noong Pebrero 
1901, at pagkabihag naman ni Diokno noong buwan ng Marso, may iba 
pang mga pangkat ng gerilya ang nagpatuloy ng armadong kampanya 
laban sa tropa ng mga Amerikano. Samantala, tumanggap naman ng 
mahalagang tagumpay ang mga mananakop matapos makapagtatag ito ng 
pamahalaang sibilyan na pinamumunuan ng mga lokal na residenteng
mula sa mga prominenteng pamilya.

34

                                                    
33 Taylor, The Philippine Insurecction, 618.

34 Milton Walter Meyer, Colonial Bonding – Americans & Capiz The First Decade: 
1899-1909 (Claremont, California, 2005), 86. 

Ang 
pagkatatag ng pamahalaang sibilyan sa probinsiya ay hudyat ng pagsimula 



ng kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Commission at ng mga 
mamamayan na sumasang-ayon sa soberenya ng Estados Unidos at 
pagtalikod sa rebolusyunaryong paraan upang pigilin ang pananakup sa 
buong kapuluan. Isa ring maliwanag na mensahe para sa mga aktibong 
gerilya sa Capiz na wala na silang maaasahang suporta mula sa lokal na 
elit na mamamayan ng lalawigan na lubusan ng nagsilbi bilang 
kolaborador ng Commission. 

Pangunahing hakbang ng pamahalaang sibil ni Vidal ay ang 
makipag-tulungan sa Philippine Constabulary o konstabularyo upang 
tuluyan ng masupil ang ilang mga armadong pangkat na aktibo sa 
gerilyang pandirigma. Tinutukan rin nito ang lumalalang problema sa 
pambulikong pangkalusugan resulta ng epidemya ng kolera, ang muling 
pagpasigla ng agrikultura. Nakipag-ugnayan rin si Vidal sa pambansang 
pamahalaan sa pagtatag ng sistema ng pampublikong edukasyon at 
konstruksyon ng mga daan at lansangan sa layunin na makatulong ito sa 
mabagal na kilos ng ekonomiya ng probinsiya ng Capiz.

Habang nagpapatuloy ang serye ng operasyon ng konstabularyo, 
pilit namangkinumbinsi ni Vidal ang mga gerilya na aktibo pa sa 
lalawigan na sumuko na sa pamahalaan at samantalahin ang amnestiya na 
inilatag ng gobernador heneral ng Pilipinas na si Luke E.Wright. Ang 
inisyatiba ni Vidal ay nagresulta ng pagsuko ng ilang pangkat ng mga 
gerilya o ladrones noong 1902. Sa kanyang opisyal na ulat, kinilala ni 
Vidal ang isang grupo ng gerilya sa Capiz na boluntaryong sumuko na 
sina Laureano Luces, Pedro Lacana, Policarpio Llorente, Aquilino 
Aquino, Ciriaco Dapetillo, Estanislao Lopez, Pedro Luces, at Gregorio 
Llorente. Tuluyan ring tinanggap ng dalawang pangkat ang amnestiya ng 
gobierno kasabay ng pagsuko ng kanilang mga armas na pinamunuan nina
Donato Jamison ng Sigma at Maximo Lopez na naging aktibo naman sa 
bayan ng Mambusao.

Tiniyak rin ni Gobernador Vidal na mapasuko ang bantog na 
gerilya na si Julian Bertuoso at ang nalalabing walong kasamahan nito na 
aktibo sa pakikipaglaban sa mga konstabularyo sa bayan ng Pontevedra at 
Pilar. Subalit hindi naging madali para sa lokal na pamahalaan ng Capiz 
ang pagsagawa ng mapayapang negosasyon sa pangkat ni Bertuoso dahil 
salungat ito sa layunin ng konstabularyo na wakasan na ang mga aktibidad 
ng nasabing armadong grupo. Sa pananaw ng pamahalaan at 
konstabularyo, si Bertuoso at ang pangkat nito ay isa lamang mga kriminal 
o ladrones, at ang kanilang patuloy na operasyon ay hadlang sa 



kagustuhan ng mga mamamayan na mamuhay nang tahimik at may 
produktibong kabuhayan. 

Noong Pebrero 22, 1905, mistulang piesta ang nangyari sa bayan 
ng Pilar dahil dumagsa ang maraming residente kasabay ng masayang 
tugtog ng banda ng musika bilang pagdiriwang sa aktwal na pagsuko ni 
Bertuoso at ng walong kasamahan nito na nagmula pa sa Pontevedra.35

“Since the surrender of this band the 
municipalities in the eastern region of the 
province – that is to say, Panay, Pontevedra, and 
Pilar – have enjoyed complete tranquility, not 
the least disturbance, robbery of carabao, or 
assault by thieves having taken place, and if the 
loss of a carabao is sometimes reported, it is due 
to the fault of the herders or persons having them 
in charge.”

Matagumpay at walang marahas na nangyari sa pagsuko ng bantog na 
ladrone ng Capiz sa tulong ni Braulio Patricio, presidente-municipal ng 
Pilar, at ng kanyang bise-presidente na si Martin Ledesma na namagitan sa 
mapayapang negosasyon. Isinuko rin ng naturang grupo ng mga gerilya 
ang kanilang mga sandata na ginamit laban sa mga konstabularyo katulad 
ng tatlong (3) Murata rifles, apat na Remington na may animnapung (60) 
mga bala, dalawang (2) shotguns at isang rebolber.Sa pananaw ng 
pamahalaan, positibo ang resulta ng pagsuko ng mga gerilya o ladrones 
dahil naging mapayapa na ang araw-araw na pamumuhay ng mga 
mamamayan, at nabuhayan rin ng loob ang isang mayamang plantador na 
kinilala kay Señor Isidro Azarraga na muling ipagpatuloy ang masiglang 
operasyon ng plantasyon ng tubo sa probinsiya. Sa opisyal na ulat ng 
gobernador ng Capiz noong Hunyo 30, 1905 na tumutukoy sa  pagsuko ni 
Bertuoso at ng kanyang mga kasamahan:

36

Kunpirmado naman ng pamunuan ng Philippine Constabulary ang 
naturang obserbasyon na inulat ng gobernador ng Capiz noong 1905. 
Opisyal na pinahayg ni Colonel Wallace C. Taylor, Assistant Chief 
ngkonstabularyo sa buong kapuluan, na libre na ang probinsiya ng Capiz 

                                                    
35 6th Annual Report of the Philippine Commission, 1905, Roll # 402.5.199-200. NLP. 
36 6th Annual Report, Roll # 402.5.201, NLP.



mula sa mga panggugulo ng mga armadong ladrones simula ng pagsuko 
ni Bertuoso sa gobernador. Dahil mapayapa na ang buong lalawigan, 
pinanukala ni Taylor ang pag-alis ng mga puersa ng konstabularyo, at 
ipaubaya na sa municipal police – sa pamumuno naman ng Señor
Inspector ng konstabularyo -ang pagpanatili sa kapayapaan at kaayusan sa 
bawat munisipyo.37

Isa sa mga pangunahing layunin ng Philippine Commission na 
hangad na mabigyang – pansin ay ang pagpasiglang muli ng agrikultura at 
kabuhayan ng mga mamamayan sa buong probinsiya ng Capiz. 
Napakaimportante ang pagpanumbalik ng pagsasaka at kaugnay na mga 
kabuhayan dahil sa malawakang taggutom na nararanasan ng mga 
mamamayan sa pagpasok ng taong 1901. Ang himagsikan laban sa 
kolonyalismo noong 1897 sa Capiz at sinundan  ng Digmaang Filipino-
Amerikano noong 1899 ay gumambala sa pagsasaka at pagkamatay ng 
mga alagang hayop ng mga magsasaka sa kanilang kabuhayan na 
nagresulta ng malawakang tag-gutom hindi lamang sa Capiz kundi sa 
maraming bahagi ng isla ng Panay.Sa Iloilo, tuluyang na-alarma ang 
dalawang kumpanya ng diaryo – ang Grito del Pueblo at Diario de 
Filipinas – dahil sa laganap na taggutom at pagkamatay ng iilan, ay 
organisadong humiling at kumolekta ng mga donasyon mula sa sektor ng 
mayayaman sa lipunan – na sinuportahan naman ng Simbahang Katoliko 
at gobiernong sibil ng Iloilo - para maibsan ang paghihirap ng mga 

Habang humihina ang kampanyang rebolusyunaryo sa buong 
lalawigan ng Capiz simula noong 1900, ilang primaryang at istratehikong 
programa ang itinatag ng Philippine Commission sa tulong ng lahat ng 
mga lokal na pamahalaan sa bawat probinsiya. Ang mga programang ito 
ay ang sumusunod: a) pagpanumbalik ng kasiglahan sa agrikultura upang 
makatulong sa malawakang taggutom sa probinsiya; b) pagtatag ng 
sistema ng pampublikong edukasyon hango sa karanasan ng Estados 
Unidos; k) pag-bigay solusyon sa lumalalang problema sa pampublikong 
kalusugan dala ng epidemya ng kolera at iba pang seryosong sakit. Ang 
mga nasabing programa ay ginamit ng mga Amerikano, sa kooperasyonng 
mga sibil na pamahalaan sa mga probinsiya, upang matagumpay at 
mapayapang maitatag ang soberenya ng Estados Unidos sa bansa.

Agrikultura at Kabuhayan

                                                    
37 6th Annual Report, Roll # 402.7.87, NLP.



biktima ng kakulangan ng suplay ng pagkain.38 Lumala naman ang 
kondisyon ng mga ordinaryong mamamayan sa Capiz dahil tinamaan ito 
ng epidemya ng iba’t-ibang mapanganib na sakit tulad ng kolera, malaria, 
at dengue mula 1901 at tumagal ito hanggang sa sumunod na taon, 1902.39

Ang pag-asa na magkaroon ang mga magsasaka ng mas produktibong ani 
sa pagpasok ng taong 1902 ay tuluyang naglaho matapos salakayin at 
sirain ng mga balang (locusts) mula sa Masbate at Concepcion, Iloilo ang 
mga palayan at sakahan ng mais sa ilang bahagi ng probinsiya. Sa 
nasabing taon, naranasan din ang tagtuyot at pag-atake naman ng mga 
tagustus (worms) at mga pangkat ng dagang bukid na sumira sa ilang 
bahagi ng mga pananim ng mga magsasaka.Samantala ang pananalasa ng 
mga pesteng balang sa mga pananim ay isangkaraniwang kaganapan sa 
buhay ng mga magsasaka sa bawat taon. Hindi mawawala ang mga datos 
ukol sa pinsala sa agrikultura bunga ng pananalakay ng mga balang sa 
mga taunang ulat ng gobernador ng Capiz sa Philippine Commission mula 
1902 hanggang 1909. Noong 1906, pinahayag ni Gobernador Antonio 
Habana40

Maliban sa mga pesteng balang at tagustus, isa pang natural na 
kalamidad katulad ng malakas na bagyo ang nagpapahirap sa mga 
mamamayang magsasaka, at matinding problema naman para sa lokal na 
pamahalaan. Isang malakas na bagyo ang humagupit sa probinsiya  noong 
Hunyo 2, 1903 na sumira sa mga sakahan, mga ari-arian at nagresulta ng 
pagkamatay ng mga sakahang hayop tulad ng mga kalabaw, baka, at 
kambing. Sa kabila ng mga iba’t-ibang uri ng kalamidad na naranasan ng 
mga mamamayan ng Capiz mula 1901 (at pagpasok ng taong 1903),
naging masagana naman ang ani ng palay sa ilang munisipalidad tulad ng 
Dumarao, Dao, Jamindan, Mambusao, Sigma at Panitan sa huling mga 

na nagpalabas na ng kautusan ang administrasyon upang 
puksain ang mga balang, makaraang napinsala ng naturang mga peste ang 
malalapad na palayan sa mga munisipalidad na nasa loobang bahagi ng 
probinsiya. 

                                                    
38 The Manila Freedom, vol. vii, no. 139, Friday, August 23, 1901. In Microfilm, Roll # 
221, NLP.

39 4th Annual Report of the Philippine Commission, 1903, Part I, Bureau of Insular 
Affairs, War Department, Government Printing Office (1904). In Microfilm, Roll # 
400.3.521. 
40 Si Antonio Habana ay nagsimulang nagsilbi bilang provincial governor ng Capiz 
noong Marso 5, 1906. Ang kanyang pinaka-unang ulat bilang gobernador ay noong 
Agosto 1, 1906 at lumabas ito sa 6th Annual Reportof the Philippine Commission, 1905 ,
na-ilathala naman sa taong 1906.



buwan ng nasabing taon, 1903.41

Ang mga produktong pang-agrikultural na pinagyaman sa 
probinsiya ay ang palay, mais, copra, abaca, tubo, bayones, at alak. Ilang 
distileriya sa bayan ng Capiz (ngayon lungsod ng Roxas), na 
pinagmamay-ari ng Ayala y Compaña o Ayala & Co., ang nanguna sa
produksyon ng alak na karamihan sa suplay nito ay dinadala sa Manila,
samantala ilang mga ordinaryong mamamayan na nagingbahagi rin sa 
naturangindustriya ay umambag naman sa paggawa ng alak para sa lokal 
na kunsumo.Subalit sa pagitan ng taong 1906 at 1907, unti-unting nalugi 
at tuluyang huminto ang operasyon ng mga maliliit na distilireya resulta 
ng implementasyon ng batas sa pagbubuwis o ang Internal Revenue
Lawpartikular ang pagpapataw ng buwis sa mga nagmamay-ari ng lupa na 
ginagamit sa pagtanim ng nipa na pinagmumulan naman ng tuba.

Sa nasabing panahon, itinaguyod ng lokal 
na pamahalaan sa mga mamamayan na magtanim ng mga alternatibong 
pagkukuhaan ng pagkain tulad ng kamote, ube, gabi, at mais habang hindi 
pa nakabawi ang mga sakahang palay mula sa pananalasa ng mga pesteng 
balang at bagyo.

42

Nabigo naman ang pamahalaan na mabigyang solusyon ang problemang 
pinansiyal ng mga maliliit na distilireya at mga plantasyon ng nipa, 
subalit naipagpatuloy pa rin ang aandap-andap na industriya ng alak sa 
Capiz hanggang sa mga sumusunod na taon dahil sa operasyon ng Ayala y
Compaña sa kabila ng panibagong buwis na nagpahirap sa distilireya.
Tuluyang namatay ang industriya ng alak sa Capiz matapos na matigil ang 
operasyon nito sa probinsiya kasabay ng pagbenta ng kumpanyang 
Distilleria de Ayalasa mayamang negosyanteng si Don Carlos Palanca, at 
pinangalanan ang nabiling distilerya na La Tondeña noong 1924.43

                                                    
41 5th Annual Report of the Philippine Commission to the Secretary of War, 1903, Bureau 
of Insular Affairs, Government Printing Office (1904). Roll # 401.5.456, in microfilm, 
NLP. Ang mga nasabing datos ay hango mula sa opisyal na ulat ni Gobernador S. Jugo 
Vidal ng Capiz, na may petsang, Agosto 1, 1904, at isinumite sa Philippine Commission. 
Ang ulat ay sumasakup sa buong taon ng 1903 at nagtatapos sa petsang Hulyo 1, 1904.  
Iprinoklama ni Civil Governor Luke E. Wright si Vidal bilang gobernador ng lalawigan 
ng Capiz matapos na manalo ang huli sa isinagawang eleksyon para sa posisyong 
provincial governor noong Pebrero 1, 1904. Unang hinirang ng Philippine Commission si 
Vidal bilang provincial governor ng Capiz noong Abril 1901.  
42 8th Annual Report of the Philippine Commission, 1907, Bureau of Insular Affairs, War 
Department, Government Printing Office (1908). Roll # 403.7.302. In microfilm, NLP.
43 en.wikipilipinas.org/index.php/La_Tondeña_Distillers_Incorporated. Date viewed: 
December 20, 2015
www.retrato.com.ph/photodtloasp?id.=SS0026.5.    Date viewed: December 20, 2015



Maliban sa mga distilireya, ang iba pang pangunahing produkto sa 
buong probinsiya ng Capiz ay ang bigas at asukal. Ang dalawang distrito 
ng Capiz, ang Ilaya at Aklan, ay may mayaman na produksyon ng palay. 
Samantala, ang silangang bahagi ng Ilaya, partikular ang mga 
munisipalidad ng Pontevedra at Pilar ay may malalapad na plantasyon ng 
tubo at pagawaan o pabrika ng asukal na may masiglang operasyon noong 
panahong naghahari ang Espanya sa bansa; ang unang kolonyalismo. Sa 
kabila ng pagsisikap ng panibagong pamahalaan na itinatag ng 
Amerikanong Philippine Commission sa unang mga taong pagsakop sa 
probinsiya, nanatiling mababa ang ani ng palay. Mula noong Hulyo 1902 
hanggang buwan ng Hunyo taong 1904, ang produksyon ay umabot 
lamang sa 23,346 na kaban ng bigas, at hindi ito sapat para sa lokal na 
kunsumo. Samantala, sa pagitan ng taong 1884 at 1890, umabot sa isang
milyong kaban ng bigas sa bawat taon ang ani ng mga magsasaka sa 
probinsya.44

Tulad ng kalagayan ng pagsasaka ng palay, naging mababa rin ang 
produksyon ng asukal sa Capiz sa unang mga taong pagtatag ng soberenya 
ng Estados Unidos.Lubos na naapektuhan ang industriyang ito sa 
kasagsagan ng himagsikan laban sa Espanyol na nagsimula noong 1897 
hanggang 1898. Bahagi ng pag-aalsa, sinunog ng mga Capisnong 
rebolusyunaryo ang ilang mga pabrika ng asukal sa mga bayan ng 
Pontevedra at Pilar. Sa layunin na mapasigla ang naghihingalong 
ekonomiya ng lalawigan, muling ibinalik ng pamahalaang Amerikano ang 
operasyon ng nasabing industriya. Tagumpay namang naisakatuparn ang 
pagtanim ng mga tubo sa malalapad na plantasyon sa Pilar at Pontevedra, 
kasabay ng pagpanumbalik ng operasyon ng pabrika ng asukal simula ng 
itinatag ang lokal na pamahalaan noong 1901na tapat at walang duda na 
sang-ayon sa interes ng Estados Unidos. Subalit kakarampot lamang ang 
produksyon ng asukal sa unang mga taon ng pananakop kung ikukumpara 
noong 1895 hanggang 1897. Sa pagitan ng 1902 at 1903, umabot lang sa 
9, 289 piculsang produksyon ng buong industriya, at lalong bumaba dahil 
bumagsak ito sa 2,800 piculssa panahong 1903-1904.

Ang mababang produksyon ng palay ay dulot ng iba’t-ibang 
pangyayari o kalagayan tulad ng pananalasa ng mga pesteng balang, 
dumaang bagyo, tagtuyot sa ilang mga pook, kakulangan ng mga kalabaw 
na makatutulong sa pagbungkal ng lupain, at kawalan ng pundo para 
tustusan ang pagpaunlad ng agrikultura. 

45

                                                    
44 5th Annual Report of the Philippine Commission, 1903. roll # 401.5.456. NLP.

Ayon sa ulat ni 

45 5th Annual Report of the Philippine Commision, roll # 401.5.459, NLP. 



Habana sa Philippine Commission para sa taong 1903 at kalagitnaan ng 
1904, mahigit sa 250,000 piculs ang produksyon ng asukal sa panahong 
1895 hanggang 1897; at noong 1896 lamang, ang mga plantasyon ng tubo 
sa Jaboyana, Pilar ay nakapagtala ng 50,000 piculs. Ang pangunahing 
dahilan sa mababang produksyon ng asukal sa lalawigan ay ang
kakulangan ng sapat sa pundo ng mga plantadores para sa lubos na 
kalinangan ng mga malawak at matabang lupain sa mga bayan ng Pilar at 
Pontevedra. Sa kasamaang palad, nagpatuloy ang napakababang 
produksyon ng asukal sa mga sumunod na taon hanggang 1909 dulot ng 
mababang presyo ng nasabing produkto sa merkado na nawalan naman ng 
gana at kumpiyansa ang mga plantadores na magdagdag ng malaking 
kapital para sa pagtanim ng tubo.

Samantala, hindi lamang ang industriya ng asukal kundi ang buong 
sektor ng agrikultura sa Capiz ay dumanas ng problema sa mababang 
produksyon partikular noong 1907 at 1908 dulot ng muling pagbalik ng 
mga pesteng balang na sumira sa mga sakahan ng palay, tubo at mais. Ang 
konsentrasyon ng pananalasa ng balang ay sa silangan bahagi ng lalawigan 
– ang Ilaya. Maliban sa pesteng balang, maraming namatay na mga 
sakahang hayop, tulad ng baka, resulta ng isang epidemya na tumambad sa 
ilang bahagi ng lalawigan. Napilitang humiling ng tulong- medikal si 
Habana mula sa mga beterinaryo ng pamahalaan upang pigilin ang 
epidemya. Ang ulat ng gobernador:

“Cattle diseases also reappeared and still exist, and 
there seems little probability that they will soon 
disappear. To combat this terrible scourge, three 
government veterinarians came to the province and 
saved several animals by inoculation, but 
unfortunately their stay was so short that they were 
unable to visit all the pueblos where the disease had 
broken out.”46

Dahil mayoriya sa populasyon ng probinsiya ay mga magsasaka at 
sa agrikultura nakasalalay ang kalagayang pang-ekonomiya, pinanukala ni 
Habana noong 1908 ang pagtatag ng bangko na nagtataguyod ng pag-
unlad ng pagsasaka (agricultural bank) at ang konstruksyon ng sistema ng

                                                    
46 9th Annual Report of the Philippine Commission, 1908, Bureau of Insular Affairs: War 
Department, Washington, Government Printing Office (1909). Roll # 404.7.283, in 
microfilm, NLP.   



irigasyon. Matibay ang paniniwala ng gobernador na ang kanyang 
panukalang proyekto ay makakabuti sa ekonomiya ng buong probinsiya.

Samantala, ang konstruksyon ng mga mahahabang daan at tulay na 
mag-uugnay sa lahat ng mgapueblo sa buong probinsiya ay sinimulan na 
rin ng pamahalaan. Layunin ng proyektong ito na mapadali at maging 
maayos ang daloy ng komunikasyon at transportasyon na maghahatid ng
mga produkto sa kaukulang pamilihan. Maliwanag para sa Philippine 
Commission at sa pamahalaang sibil ng Capiz sa pamumuno ni Vidal na 
napaka-importante ang papel ng mga pampublikong imprastruktura 
katulad ng mga daan o kalsada at mga tulay sa pagpanumbalik ng sigla ng 
kabuhayan sa probinsiya. Ang mga proyektong ito ay isang istratehiya na 
pinapatupad ng pamahalaang Amerikano para sa lubos na mapasailalim 
ang buong kapuluan sa soberenya ng Estados Unidos. Ang pagbabago ng 
ekonomiya sa bawat probinsiya ay isang epektibong paraan sa layunin na 
makuha ang simpatiya ng mga mamamayan pabor sa interes ng Estados 
Unidos. Ang layuning pagpaunlad ng iba’t-ibang uri ng pangkabuhayan sa 
Capiz ay mababanaag sa obserbasyon ng Amerikanong si F.S. Chapman 
bilang provincial supervisor-treasurernoong Septyembre 1903 ukol sa 
pagkalugmok ng agrikultura ng nasabing probinsiya. Pinanukala ni 
Chapman ang introduksyon ng modernong sistema ng pagsasaka at 
kagamitan, karagdagang sakahang hayop, at mag-imbita ng mga 
negosyante at magsasakang Amerikano na interesado sa pagsasaka ng 
palay.47

                                                    
47 8th Annual Report of the Philippine Commission, 1907, (in appendix) roll # 404.6.293, 
NLP

Sa kabila ng kakulangan ng pundo para sa pampublikong 
imprastruktura, sinimulan ng pamahalaan ang konstruksyon ng mga daan 
at tulay na nag-uugnay sa bayan ng Capiz (ang kapital) sa mga karatig-
bayan tulad ng Panay, Pontevedra at Pilar. Noong 1902, inayos naman ang 
sirang kalsada na nag-uugnay sa bayan ng Capiz at Kalibo (sa Aklan) na 
papasok muna sa mga bayan ng Ivisan, Sapian at ilang karatig-bayan ng 
distrito ng Aklan kasama na rito ang paggawa ng sangangdaan patungo sa 
New Washington. Sa kabilang dako, unti-unti na ring sinimulan ng 
Philippine Commission ang konstruksyon ng mga riles o trambiya ng tren
– sa pagitan ng 1905 hanggang 1910 - sa layunin na mapasigla ang 
mobilisasyon ng mga iba’t-ibang produkto at mga biyahero mula sa mga 
lalawigan ng Capiz (kasama na ang distrito ng Aklan) at Iloilo.



Pampublikong Edukasyon
Habang nagpapatuloy ang armadong kampanya ng Konstabularyo

laban sa mga iba’t-ibang pangkat ng rebolusyunaryo sa buong kapuluan, 
inatasan naman ni Pangulong William McKinley noong 1900 ang 
Philippine Commission na magtatag ng isang sistemang pampublikong 
edukasyon. Ang edukasyon ay nagsilbing matagalang istratehiko upang 
mahubog ang isipan ng mga Pilipino, partikular ang susunod na 
henerasyon, alinsunod sa layunin at interes ng Amerika.Ang pagtatag ng 
sistema ng edukasyon ay isang mapayapang hakbang upang pahinain ang 
armadong pakikipaglaban na inilulunsad ng mga gerilya. Bilang tugon sa 
utos ni McKinley, kaagad na nag-organisa ang pamahalaang militar ng
isang departamento nag-magsagawa ng mga programang pang-edukasyon 
noong Marso 30, 1900 sa pamumuno ni Captain Albert Todd. Layunin ng 
naturang ahensiya – Department of Instruction – na humubog ng isang 
sistema ng pampublikong edukasyon sa bansa at makipagtulungan sa 
Philippine Commission sa pagsagawa ng programa at mga kaukulang 
proyekto. Sa pamamagitan ng nasabing departamento, kaagad na nag-tayo
ang gobierno ng mahigit isanlibong (1,000) mga silid-paaralan para sa 
100,000 mga mag-aaral sa loob lamang ng isang taon sa mga mapayapang
probinsiya, kasabay ng  distribusyon ng mga teksbuk ukol sa wikang 
Ingles, Matematika, Heograpiya, Kasaysayan ng Estados Unidos, kasama
na rito ang suplay ng mga kagamitang pang-instruksyon katulad ng tinta, 
nutbuk, lapis, bolpen, tsok, blakbord, at mga bandera ng Amerika na 
nagkakahalaga ng kabuuang $100,000.00.48Upang maging epektibo pa 
ang implementasyon ng panibagong kolonyal na edukasyon sa bansa, 
pinagtibay ng Philippine Commission sa pamumuno ni Gobernador 
William Howard Taft ang Act no. 74 o ang Educational Act of 1901 na 
nagtatag ng isang ahensiya, ang Department of Public Instruction. Ang 
nasabing batas ay naglaan rin ng halaga na umabot sa $55,000.00 para 
punduhan ang organisasyon at pagpapatuloy ng eskuwelahan para sa
pangangalakal at pagsasanay ng mga guro o titser (Normal & Trade 
School) sa Manila kalakip na rito ang paaralang pang-agrikultura sa isla ng 
Negros.49
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1999 (1999): 245.
49 “Educational Act of 1901”, accessed November 14, 2014, 
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Habang patuloy ang iba’t-ibang pangkat ng gerilya sa kanilang 
kampanya laban sa Konstabularyo sa maraming bahagi ng kapuluan, isang 
libong (1,000) mga Amerikanong guro ang pinadala ng Philippine 
Commission sa mga probinsiya upang magsilbi sa implementasyon ng 
kolonyal na sistema ng edukasyon sa bansa. Dumating sa bansa noong 
1901 ang mga Amerikanong guro sakay sa mga barkongMead, Sherman, 
Buford, at Thomas. Ang barkong Thomas ang pinakapopular dahil dala 
nito ang may pinakamalaking bilang na mga guro mula sa Estados Unidos 
na umabot sa 540, na karamihan ay lalaki. Ito ang paliwanag kung bakit 
Thomasites ang tawag sa lahat ng mga unang Amerikanong guro na 
ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng bansa sa unang mga taong 
implementasyon ng sistema ng pampublikong edukasyon. 

Noong 1900, sinimulan ng mga kasapi ng 18th Infantry Division ng 
sandatahang lakas ng Amerika ang pagtipon ng mga kabataan sa bayan ng 
Capiz para mapasailalim sa panimulang instruksyon. Dumating naman ang 
isang grupo ng mga Amerikanong guro noong Septyembre 1901 sa Capiz 
na pinadala ng Department of Public Instruction. Maliban sa pag-aaral ng 
wikang Ingles at iba pang aralin tulad ng Heograpiya, Matematika at 
Kasaysayan, natuto rin ang mga batang mag-aaral sa Capiz ng 
demokratikong proseso sa pagpili ng kanilang lideres o pinuno sa mga 
organisasyon na kanilang itinayo bilang mga mag-aaral.50

                                                    
50 Fee, A Woman’s Impression, 156-157.

Mula sa 
karanasang ito, tuluyang nahubog sa mga kabataan ang mga kakayahan 
atkaalaman na maaari nilang gamitin bilang mga panibagong 
tagapagtaguyod ng bagong uri ng kolonyalismo. Sinimulan ng 
pamahalaang sibil ng Capiz ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa mga 
sakup nitong munisipalidad o pueblo noong 1902. Subalit, sa kabila ng 
mga kuwalipikadong titser at patuloy na pagtatayo ng mga silid-aralan, 
hindi kaagad nakipagtulungan ang mga magulang sa pagpadala ng 
kanilang mga anak para sa panahong 1902-1903.Mas pinili ng mga 
magulang na huwag iparehistro at ipadala sa mga paaralan na itinatag ng 
mga Amerikano ang kanilang mga anak dahil katulong nila ang mga bata 
sa mga trabaho sa bukirin o sakahan. Sa pagitan ng 1902 at 1903, umaabot 
sa 50,000 na mga kabataan sa buong probinsiya ang maaari nang pumasok 
sa mga paaralan, subalit hanggang 1,002 lamang na mga mag-aaral – sa 
primarya at sekondaryang lebel – ang narehistro at aktwal na dumalo sa 
kanilang klase. Positibo naman ang pananaw ng lokal na pamahalaang 
sibil ng Capiz sa kabila ng mababang populasyon ng mga narehistrong 
mag-aaral dahil 25 lamang ang kanilang mga guro (mga Amerikano at 



Filipino) at hindi pa kaya ng kawanihan ng pampublikong edukasyon na 
mabigyan nang sapat na serbisyo ang mas maraming mag-aaral sa buong 
probinsiya. Makakatulong ang mga opisyal na datos sa susunod na 
talahayan ukol sa resulta ng panimulang implementasyon ng kolonyal na 
sistema ng edukasyon sa Capiz sa nasabing mga taon.

Talahanayan IV

Bilang ng mga pueblos sa probinsiya 34
Estimasyon ng bilang ng mga mag-aaral sa probinsiya 50,000
Bilang ng mga paaralan para sa wikang Ingles 13
Bilang ng mga Guro sa Normal Schools 9
Bilang ng mga klase na isinasagawa sa Gabi 3
Bilang ng mga pueblo na walang estudiante na nag-aaral 
ng wikang Ingles

26

Bilang ng mga Amerikanong guro sa probinsiya 10
Bilang ng mga Filipinong guro sa probinsiya 15
Bilang ng mga pueblos na mayroong Amerikanong
guro o Superintendents

8

                    (Mula sa: 5th Annual Report, Philippine Commission, 1904)

Itinatag rin ng pamahalaan – mula 1902 hanggang 1904 - ang ilang 
paaralang industriyal sa agrikultura at pagkakarpentero, kasama na ang 
mga paaralang nagsasanay ng mga estudyante na nais maging guro. 
Naisakatuparan ang nasabing mga proyekto at iba pang pangangailangang 
pang-edukasyon ng mga batang mag-aaral dahil sa pagtaas na koleksyon 
ng buwis ng lalawigan bunga ng masaganang ani sa agrikultura. Layunin 
rin ng kawanihan ng edukasyon (Department of Public Instruction) na 
pagyamanin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa larangan ng agrikultura. 
Pinili ng kawanihan ang mga paaralan sa mga bayan ng Ilaya tulad ng 
Pilar, Pontevedra, Capiz, Panitan, Dao, at Dumalag na maglaan ng lugar 
na mapagtamnan ng mga produktibong halaman. Pangangalagaan ng mga 
mag-aaral ang mga halamanan sa patnubay naman ng isang guro na 
eksperto sa agrikultura.Malaki ang paniniwala ng mga pinuno sa 
edukasyon na ang tamang kaalaman sa paglinang ng lupa at pagsasaka ay 
may mahalagang papel sa progreso ng ekonomiya ng isang pook. 
Matutunghayan ang puntong ito sa ulat ni E.A. Coddington, ang Division 
Superindentent ng mga paaralan sa Capiz:

“We hope to get some suggestions and instructions for 
this work from the bureau of agriculture, also carefully 
selected packages of seeds – the same for each garden. 
It is my intention to put all these gardens under the 



teacher in charge of the work in Capiz, have them 
regularly inspected, and all correspondence on this
subject carried on through him. In this way I believe we 
can arouse a great deal of interest in agriculture and 
thus, in a short time, greatly improve the condition of 
the province commercially.”51

“The people, in spite of the deplorable condition of 
agriculture and industry in certain municipalities, 
have demonstrated great interest in education.
Sons of poor and illiterate persons are at least 
receiving and acquiring the rudiments of a 
practical education which may some day be of 
service to them in earning the necessaries of life, 
and enable them to escape from the slavery of 
ignorance which has held their forefathers, and to 
become, in truth, free men.”

Unti-unti namang nakuha ng pamahalaan at kawanihan ng 
edukasyon sa Capiz ang suporta ng mga magulang. Mula sa 1,002 na mag-
aaral na pumasok sa kanilang mga klase noong 1902-03, lumubo ang 
bilang nito noong 1903-04 na umabot sa 9,828 na mag-aaral. Nadagdagan 
rin ang bilang ng mga guro sa bawat munisipyo hanggang 1909. Kasabay 
ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga estudyante, naging prayoridad ang 
konstruksyon ng mga bagong silid-aralan sa buong lalawigan.Sa pananaw 
ni Habana, tanggap na ng mga karaniwang mamamayan ang sistema ng 
edukasyon na itinatag ng Philippine Commission sa paniniwala na may 
benipisyo silang makukuha mula sa nasabing programa. Ayon kay 
Habana:

52

Samantala, ang isa sa mga paksa na binigyang – pansin sa ulat ng 
Philippine Commission para sa panahong 1909 at 1910, ay ang problema 
sa kakulangan ng nakararaming populasyon sa pagsalita at pag-unawa ng 
wikang Ingles. Nabatid na nahirapan ang mga Filipino na may kakayahan 
sa paggamit ng wikang Ingles na makigpag-ugnayan dahil ibang wika pa –
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52 9th Annual Report of the Philippine Commission, roll # 404.7.284, NLP. 



maaring Espanyol – ang ginagamit ng karamihan sa halos lahat ng 
larangan ng kanilang panlipunang pamumuhay katulad sa komersyo o 
negosyo, transaksyon sa lahat ng mga departamento at ahensiya ng
gobierno, mga pahayagan, at mga aktibidad may kaugnay sa pagpaunlad 
ng kultura. Bilang tugon, pinanukala na ipatupad na ang pagpaplanong 
gamitin ang wikang Ingles sa lahat ng aspeto ng panlipunang pamumuhay 
ng mga Filipino. Malaki ang paniniwala ng pamunuan ng kawanihan ng 
edukasyon na ang pagkakaroon ng isang wika ay makakatulong sa 
pagbubuklod ng mga mamamayan bilang isang lipunan at magdadala sa 
bansa na makamit ang pagbabago ng antas ng kabuhayan at matagalang 
pag-unlad ng ekonomiya. Wala namang partikular na tinukoy sa naturang 
ulat sa Philippine Commissionnoong 1910kung anong wika ang dapat
gamitin ng mga Filipino sa kanilang mga transaksyon sa mga ahensiya ng 
gobierno53

Isinabatas ng Philippine Commission ang Act No. 157 noong 
Hulyo 1, 1901 na nag-utos sa pag-organisa ng isang kawanihan na 
responsible sa pangangasiwa sa programa ng pamahalaan sa kondisyon ng 
pampublikong kalusugan sa buong bansa. Ang kawanihan ay tinawag na, 
Insular Board of Health, na pinamunuan ng isang komisyoner
(Commissioner of Public Health). Simula ng itinatag ang nasabing 
kawanihan, sa pamumuno ni Komisyoner L.M. Maus, nagsumite kaagad 
ito ng mga panukalang batas sa civil commission para sa regulasyon ng 
propesyon ng medisina, parmasya, dentisteriya, pangangalaga sa 
kalusugan ng mga sakahang hayop, at ang pag-organisa ng mga 
kawanihan ng pampublikong kalusugan sa mga probinsiya at 
munisipyo.

, pangangalakal, at sa sektor ng pamamahayag. Subalit 
maliwanag na hangarin ng pamunuan ng Department of Public Instruction 
na wikang Ingles ang nararapat na gamitin sa lahat ng panlipunang aspeto
ng buhay ng mga mamamayan, hindi lamang sa larangan ng 
edukasyon.Noong Agosto 8, 1912, nagpalabas ng kautusan si Gobernador-
Heneral W. Cameron Forbes para sa pagpatupad ng paggamit ng wikang 
Ingles sa mga dokumento at transaksyon sa lahat ng sangay ng burukrasya 
kasama na ang mga lokal na pamahalaan sa probinsiya at munisipyo. 

Pampublikong Kalusugan

54

                                                    
53 Sa Edukasyon, wikang Ingles na ang ginamit sa pagtuturo sa mga Filipinong mag-aaral 
mula pa noong 1901.

Sa pagpatupad ng programa ng pampublikong kalusugan 

54 Report of the United States Philippine Commission to the Secretary of War, 1900-
1901, Part 2, Washington: Government Printing Office, 1901,  381.  (report 1900-1901 –
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partikular ang pagtugon sa problema ng epidemya katulad ng kolera, 
bulutung (smallpox) at iba pa, naging instrumento rin ang Insular Board of 
Health na makuha ang simpatiya at suporta ng mga mamamayan sa mga 
probinsiya(hindi lamang sa mga pook sa Manila) hanggang tuluyang 
matanggap ang soberenya ng Estados Unidos.

Katulad rin ng maraming lalawigan sa kapuluan, sinalanta ng 
epidemya ng kolera at iba pang mga nakamamatay na sakit o karamdaman 
ang Capiz noong 1902. Mga gamot, bakuna at mga doktor ang ipinadala 
ng pamunuan ngInsular Board of Health upang sugpuin ang paglaganap 
ng kolera sa ibat-ibang bahagi ng probinsiya. Bago pa man tuluyang 
naging epidemya ang kolera, nakaipon na ng sapat na halaga ang isang 
grupo ng mga kababaihan mula sa mga prominenteng pamilya at ginamit 
ito sa pagpatayo ng isang ospital sa kabisera ng probinsiya, at nagbigay rin 
ng kanilang serbisyo ang mga doctor o manggagamot na residente ng 
bayan ng bayan ng Capiz.55 Sa panahon na laganap na ang kolera, 
tumanggap ang nasabing ospital ngumaabot sa 60 na mga pasyente bawat 
araw. Sa layunin na masugpo ang epidemya, nakigpag-ugnayan naman 
ang mga espesyalista mula sa Insular Board of  Health sa lokal na 
pamahalaan para sa implementasyon ng kanilang kaukulang 
rekomendasyon katulad ng pagbawal sa paggamit ng mga balon na 
pinagkukunan ng suplay ng tubig ng mga mamamayan. Pinanukala ng 
mga eksperto na pangunahan ng mga presidente (alkalde) sa bawat 
munisipalidad ang paghukay ng bagong balon sa sentro ng kanilang plaza.
At para matiyak na malinis ang tubig na gagamitin ng mga 
residente,inirekomenda ng Kawanihan na ang mga bagong balon ay dapat 
napaligiran ng bakud at may nakabantay na kasapi ng kapulisan ng 
pueblo.56
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Ang mungkahing paglagay ng bakud sa paligid ng mga bagong 
balon at pagtalaga ng pulis na magbabantay dito ay maaaring bunga ng 
balita at paniniwala na mabilis na kumalat sa bawat bayan na may 200 
estranghero mula sa probinsiya ng Iloilo ang nagbuhos ng mga pulbos sa 
mga balon, sapa at mga lalagyan ng tubig upang lasunin ang mga 
mamamayan sa Capiz. At upang maibsan ang takot ng mga karaniwang
mamamayan, nagtalaga ng guardiya ang pamahalaan para maipakita na 
malinis ang ginagamit nilang tubig mula sa bagong balon. Naniniwala 
naman ang pamahalaan na walang basehan ang balita mula sa mga 
ordinaryong mamamayan na may naglagay ng lason sa kanilang mga 
balon at sa mga sapa. 

56 4th Annual Report of the Philippine Commission, roll # 400.3.520, NLP. 



Pansamantalanamang nasugpo ang epidemya ng kolera mula sa 
buong taon ng 1905 hanggang mga unang buwan ng 1906. Ito ay bunga ng 
malawakang kampanya ng mga manggagamot na ipinadala ng Insular 
Board of Health mula sa Manila na nagturo sa mga mamamayan ng 
kahalagan ng bakuna (vaccination) at kalinisan sa kanilang katawan at 
kapaligiran. Kakaunti rin ang mga pasyente sa probinsiya na tinamaan ng 
mga sakit tulad ng malaria, tuberkulosis, beri-beri at disenteriya dahil sa 
pagbigay ng bakuna sa mga residente. Samantala, muling nagkaroon ng 
kaso ng kolera sa ilang residente sa Barrio Dapdapan, Sapian noong 1907 
at 1908 at muling kumalat sa mga bayan ng Capiz, Panay, Pontevedra, 
Pilar, Panitan, Ivisan, Dao, Dumalag, Mambusao, at Jamindan. Umabot sa 
2,228 na pasyente ng kolera ang namatay noong 1907, at 1,432 naman sa 
unang apat na buwan sa taong 1908.57

Habang mapayapa at tahimik ang mga paraan na ipinapatupad ng 
mga departamento ng pampublikong edukasyon at pampublikong 
kalusugan upang makuha ang simpatiya at suporta ng mga mamamayan sa 
buong kapuluan, pinagpatuloy pa rin ng Philippine Commission ang 
paggamit ng puwersa at dahas sa pamamagitan ng bagong tatag na 
Philippine Constabulary o ang Konstabularyo na nagsimula noong 
kalagitnaan ng taong 1901. Pinanukala ni Luke S. Wright, na nagsilbing 
Komisyoner ng Commission of Commerce and Police, ang pag-organisa 
ng isang sandatahang lakas na binubuo ng mga Filipino na sinanay bilang
sundalo at pinamumunuan ng mga Amerikanong opisyal mula sa militar. 
Itinatag ang nasabing institusyon na tinawag na Philippine 
Constabulary(PC)na unang kinilala bilangInsular Constabulary (IC) sa 
bisa ng isang batas ang,  ACT No. 175 noong July 18, 1901. Pangunahing 
layunin ng Konstabularyo ay ang pagtugis at pagsupil sa mga pangkat ng 

Hindi naman pinayagan pa ng mga 
espesyalista mula sa kawanihan ng pampublikong kalusugan na maging 
epidemya pa ang sakit na bulutung (smallpox) na unti-unting kumalat sa 
mga bayan ng Pilar, Pontevedra, Panay, Capiz, Panitan, Dumarao, Dao at 
Dumalag makaraang nagbigay ito ng bakuna sa mga mamamayan noong 
Hulyo 1907 na umabot sa 166,061.Inilipat naman ang sampung 
pasyenteng may ketong (aro – Hiligaynon) sa Culion, Palawan sa pagitan 
ng 1907 at 1908 upang matiyak ng Kawanihan at pamahalaang sibil ng 
Capiz na hindi magiging epidemya ang naturang nakamamatay na sakit sa 
probinsiya.

Ang Philippine Constabulary (Konstabularyo)
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gerilya o ladrones na patuloy na nakikipaglaban sa rehimeng Amerikano. 
Sa pamamagitan ng nasabing batas, opisyal na inilipat sa tungkuling ng
buong Konstabularyo mula sa tropa ng militar ng Estados Unidos ang 
armadong kampanya laban sa ladronismo sa buong kapuluan maliban sa 
mga probinsiya sa Mindanao na patuloy na may maigting na tunggalian sa 
pagitan ng mga mandirigmang Moro at regular na puersa ng Amerikano.

Sa unang taon ng implementasyon ng nasabing batas, tatlong 
departamento ng Konstabularyo ang itinatag na responsible sa
pamamamahala sa tatlong distrito sa buong bansa. Ang unang distrito ay 
kinabibilangan ng mga probinsiya sa hilagang bahagi (north) ng Luzon, 
ang ikalawang distrito ay ang timog Luzon (south), at ang ikatlo ay ang 
distrito ng Visayas kasama na ang Mindanao at Jolo. Noong 1903, 
lumabas sa ulat ni Heneral Allen ang ikaapat na distrito - na kinuha mula 
sa administrasyon ng Unang Distrito – na kinabibilangan ng mga 
probinsiya sa Ilocos, sa Ilog Cagayan at sa Cordillera sa pamumuno ni 
Major J.S. Garwood.58
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Hindi nagtagal, itinatag naman ang ikalimang 
distrito na bumubuo sa mga probinsiya ng Mindanao at Sulu. 

Ang lalawigan ng Capiz ay bahagi ng ikatatlong distrito – ang 
Visayan District. Ang iba pang probinsiya na bumubuo sa distritong ito ay 
ang sumusunod: Antique, Bohol, Cebu, Iloilo, Leyte, Samar, Negros 
Occidental at Negros Oriental. Ang pagtalaga ng mga sundalong Filipino 
sa pamamahala ng Konstabularyo ay panibagong taktika sa pagtugon sa 
patuloy na pananambang at panggugulo dala ng ladronismo. Mula noong 
1902, mga Filipinong konstabularyo na ang naging kalaban ng mga 
pangkat ng gerilya sa Capiz sa halip na mga sundalong Amerikano.
Bahagi ang Capiz sa pangunahing limang lalawigan na binigyan ng pansin 
ng pamunuan ng Konstabularyo simula noong 1902 hanggang 1903.

Talahanayan V
Puwersa ng Konstabularyo sa Ikatlong Distrito 

Probinsiya Opisyal (Inspector) Tauhan
Antique 4 128
Bohol 3 64
Capiz 5 154
Cebu 5 153
Iloilo 9 298
Leyte 6 233



(Mula sa: 4th Annual Report, Philippine Commission, 1904)

Dahil sa mas maigting na aktibidad ng mga gerilya, naging 
prayoridad ng Konstabularyo ang mga probinsiya ng Iloilo at sinundan 
nito ng Negros Occidental, Samar, Leyte, Capiz (bilang panlima) at Cebu. 
Ang buong 154 na miyembro ng Konstabularyo ay ikinalat sa dalawang 
bahagi ng Capiz – ang Ilaya at ang distrito ng Aklan. Sa limang 
Amerikanong opisyal o Inspector na itinalaga sa buong Capiz, tatlo (3) 
ang namuno sa kanilang pangkat sa bayan ng Capiz at isa (1) sa 
Pontevedra. Samantala, isang Amerikanong opisyal lamang ang namahala 
sa mga operasyon ng Konstabularyo sa bahagi ng Aklan. Sa pagitan ng 
1902 at 1904, nasaksihan ng Konstabularyo ang patuloy at pabugso-
bugsong mga aktibidad ng mga gerilya laban sa pamahalaan at mga 
komunidad o pamilya na pinaniniwalaang mga kolaborador sa bagong 
rehimen. Kasabay sa patuloy na kampanya ng mga pangkat ng gerilya, 
kapansin-pansin naman ang pagtaas ng insidente ng pangungulimbat, 
pagpatay ng tao, panununug ng ari-arian, at pagnanakaw ng mga kalabaw 
at mamahaling kagamitan. Iniugnay naman ng Konstabularyo at 
pamahalaang sibil ang nasabing mga uri ng kremin na bahagi ng aktibidad 
ng mga gerilya bilang mga ladrones. Pinaigting na rin ng Konstabularyo 
ang pagtugis sa mga kinikilala nitong mga ladrones na nagresulta ng 
pagsuko ng ilang mga pangkat noong 1902. Minaliit naman kaagad ni Lt. 
Colonel W.C. Taylor, hepe ng Distrito ng Visayas, ang kakayahan ng 
nalalabing pangkat ng mga ladrones at kasabay na pinanukala na tutukan 
naman ang pagbigay ng karagdagang kasanayan sa mga kasapi ng 

Misamis 4 112
Negros Occidental 5 254

Negros Oriental 4 107
Paragua (Palawan) 4 85

Samar 9 250
Surigao 4 74

Kabuoan 64 1,912



Konstabularyo at kapulisan sa mga munisipyo.59

Ang tuluyang pagsuko ni Bertouso kasama ng kanyang pangkat ay 
nagpatibay sa paniniwala ni Taylor na payapa na ang probinsiya, at maaari 
nang ilipat ang konstabularyo sa ibang isla ng bansa. Kumbinsido si 
Taylor na hindi na kailangan ang malaking puwersa ng Konstabularyo sa 
Capiz dahil may kakayahan ang kapulisan sa mga munisipyo na ipanatili 
ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang mga pook, subalit ang 
mungkahing ito ay hindi pinaburan ng gobernador ng probinsiya.

Sa kabila ng obserbasyon 
ni Taylor na malaya na sa ladronismo ang probinsiya, nanatili ang mga 
insidente ng pagnanakaw ng mga kalabaw sa mga sakahang bukid, at 
patuloy naman ang walang humpay na pagtugis ng Konstabularyo sa 
pamumuno ni sub-inspector Pedro Panag sa bantog na ladrone na si Julian 
Bertouso at ang kanyang armadong pangkat sa masukal na kagubatan na 
sakop ng Pontevedra at Pilar. Nabigo naman si Panag na masugpo o 
mabihag si Bertouso sa marahas na paraan dahil nagtagumpay si Vidal na 
payapang mapasukoang kilalang ladrone mula sa Ilayang bahagi ng Capiz.

60 Mula 
sa 167 na kasapi ng Konstabularyo noong 1906, binawasan ang bilang nito 
at bumaba mahigit sa 100 na lamang ang nakakalat sa dalawang bahagi ng 
probinsiya. Limampu’t limang (55) kasapi ng Konstabularyo at tatlong 
opisyal ang nakatalaga sa bayan ng Capiz, Dao at Tapaz. Sa kabundukan 
ng Tapaz, mayroon pang isang grupo, na hindi kumikilala sa batas ng 
Amerikano, ang patuloy na nanggugulo sa nasabing pook at sangkot sa 
pagnanakaw at pagpatay ng tao. Ang grupong ito ay inorganisa ng isang 
bandido na kinilala ng Konstabularyo na si Si-arong na armado ng isang 
ripleng Remington at aktibo sa pagnanakaw sa mga taong 1907 at 
1908.61
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60 6th Annual Report of the Philippine Commission, roll # 402.7.87, NLP. 

61 9th Annual Report of the Philippine Commission, roll # 405.3.244, NLP.

Sa pananaw ng Konstabularyo, si Si-arong ay isang karaniwang
kriminal lamang at limitado ang operasyon nito sa bayan ng Tapaz at 
walang banta sa seguridad at kaayusan sa buong bahagi ng 
Ilaya.Samantala, nagpatuloy pa rin ang mga insedente ng pagnanakaw at 
pamamaslang na naganap sa pagitan ng 1908-1909 subalit kinilala lamang 
ito ng mga awtoridad na mga karaniwang kremin  at wala ng kaugnayan sa 
gerilyang kampanya laban sa mga Amerikano. 



Kongklusyon
Magiting na hinarap at sinagupa ng mga iba’t ibang pangkat ng 

rebolusyunaryo ang unang tropa ng Amerikano sa mapangahas na 
pagpasok ng huli sa mga pook na sakop ng probinsiya ng Capiz. Kaagad 
na tinalikuran ng mga Capisnong mandirigma ang kumbensyonal na 
pakikidigma at ginamit ang paraan ng digmang gerilya sa huling yugto ng 
1899 hanggang 1904. Dahil mas superyor ang mga kagamitang -
pandigma ng mga mananakop na dayuhan, pananambang at pagdukot ng 
kalaban ang ginawa ng ilang pangkat ng gerilya. At simula ng itinatag ang 
lokal na pamahalaang sibil sa probinsiya na pinamumuan ng mga 
Capisnon (mula sa mga edukado at may - kayang mga pamilya) na pinili 
ng Philippine Commission , nagpatuloy pa rin ang panggugulo ng mga 
gerilya na nagpatupad ng mga mapangahas na operasyon katulad ng 
pagnanakaw ng mga kalabaw at panununug ng mga ari-arian na 
pinagmamay-ari ng ilang mga residente o mamamayan. Ang ganitong uri 
ng panggugulo ay maaring isang paraan ng pagpahayag ng kanilang 
pagtutol sa panibagong kolonyalismo na naging hadlang sa tuluyang pag-
angkin ng pambansang kalayaan. Sa pananaw ng Philippine Commission 
at mga lokal na kolaborador, ito ay gawain ng mga ordinaryong kriminal o 
mga ladrones.

Ngunit sa pagdating ng mga taong 1902 hanggang 1904, unti-
unting humina – at aandap-andap na parang naghihingalong kandila – ang 
aktibidad ng mga tinatawag na ladrones sa probinsiya.Ilang armadong 
grupo,partikular sa bahagi ng Ilaya, ang sumuko sa pamahalaang sibil, 
tumanggap ng amnestiya, at lumagay na sa mapayapang 
pamumuhay.Lumakas naman ang paniniwala ng lokal na pamahalaan sa 
pamumuno ni Gobernador S. Jugo Vidal na tuluyan ng nagwakas ang 
ladronismo sa probinsiya makaraang sumuko ang bantog na ladrone na si 
Julian Bertousoat mga kasamahan nito noong Pebrero 1905.

Sistematiko at organisado ang proseso ng pagsakop ng mga 
Amerikano sa lalawigan ng Capiz, na naranasan rin ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang probinsiya at isla sa buong bansa. Habang patuloy ang 
pagtugis ng puwersa ng Amerikano sa pamamagitan ng mga katutubo o
Pilipinong sundalo na kasapi ng Konstabularyo (Philippine Constabulary)
ang mga iba’t ibang grupo ng gerilya sa lalawigan na naging banta sa 
bagong silang na pamahalaan, sabay na ginamit ang mapayapang paraan 
sa layunin na makumbinsi ang mga ordinaryong mamamayan na 
tanggapin na ang soberenya ng EstadosUnidos, at iwasan ng magbigay ng 



tulong o suporta sa kampanya ng ladronismo. Tatlong kawanihan ng 
pamahalaan – para sa pampublikong edukasyon, agrikultura, at 
pampublikong kalusugan - ang kaagad na itinatag ng Philippine 
Commission na tumugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga 
ordinaryong mamamayan katulad ng edukasyon para sa mga kabataan, 
pagpasigla ng agrikultura at iba pang lokal na industriya para sa 
pagpaunlad ng kabuhayan, at ang pampublikong kalusugan na magbibigay 
solusyon sa mga iba’t ibang epidemya na naging banta sa kalusugan at 
buhay ng mga mamamayan at ang pagtuturo ng kahalagahan ng sanitasyon 
sa katawan at kapaligiran.Katuwang ang gobierno-probinsiyal sa 
pagpatupad ng mga programa sa edukasyon, agrikultura at pampublikong 
kalusugan. Madaling nakuha ng mga Amerikano ang simpatiya at 
kooperasyon mula sa mga ordinaryong mamamayan dahil walang duda na 
nakita at naranasan nila ang benipisyo ng nasabing mga serbisyo lalong-
lalo na sa larangan ng kalusugan at kabuhayan. Mas nabigyan naman ng 
halaga ng mga Capisnon ang epekto ng programa sa pampublikong 
kalusugan at agrikultura dahil mas kagyat na naibsan ang pangangailangan 
sa pagkain at ang unti-unting pagbaba ng bilang ng mga biktima ng 
epidemya ng seryosong sakit tulad ng kolera, malaria at iba pa. Sa 
larangan naman ng pampublikong edukasyon, unti-unti ring naunawaan ng 
mga magulang ang kahalagahan ng pormal na pagsasanay ng kanilang 
mga anak sa paaralan na nagresulta ng pagtaas ng bilang ng mga batang 
mag-aaral mula noong 1901 hanggang 1909. Samantala ang paggamit ng 
wikang Ingles sa pagtuturo sa mga paaralan ay lalong pang nagpatibay sa 
pagtatag ng isang gobierno at paghubog ng lipunan na umaayon sa 
kagustuhan at interes ng Estados Unidos. Hindi marahas ang nasabing 
mga programa na ipinatupad ng Philippine Commission sa Capiz; walang 
armadong konplikto na naganap at matagumpay nitong naabut ang layunin 
na makuha ang simpatiya at kooperasyon ng mga mamamayan.Ito marahil 
ang dahilan kung bakit unti-unting naihiwalay ang mga mamamayan mula 
sa kilusan ng mga ladrones. Sa kawalan ng suporta mula sa publiko, 
tuluyang nanghina at lalong nawalan ng halaga ang kanilang pinaglalaban 
matapos na binansagan ng mga Amerikano, at sinang-ayunan ng mga 
koloborador na mga Pilipino, na ang nasabing mga armadong pangkat ay 
ordinaryong magnanakaw, bandido o tulisan, at mamamatay – tao. Sa
pananaw ng Philippine Commission at mga kolaborador, sila ay hadlang
sa kapayapaan, kaayusan at kaunlaran ng lipunan.

Naging madali para sa mga Amerikano ang pagtatag ng 
pamahalaang sibil sa lalawigan ng Capiz noong Abril 1901. Hindi naging 
mabigat na hadlang ang panggugulo ng mga armadong pangkat ng 



ladrones o gerilya sa lahat ng mga hakbangin nito upang makumpleto ang 
lubos na pagsakop sa buong probinsiya. Sa tulong ng gobierno-probinsiyal 
na pinamunuan ng mga prominteng indibidwal sa Capiz, e.g., Vidal, Mobo 
Reyes, at Antonio Habana, sabay-sabay na ipinatupad ng Philippine 
Commission ang lahat ng mga programa sa edukasyon, agrikultura at 
kabuhayan, at pampublikong kalusugan. Matagumpay naman na napasuko 
ng administrasyon ni Vidal ang hulingladrone kasama ang armadong 
pangkat nito noong 1905 na aktibo sa silangang bahagi ng Ilaya.  

Ang dalawang armadong konplikto - 1897 – 1898 at 1899 – 1904 -
na naranasan ng mga mamamayan sa Capiz ay nagdulot ng matinding 
kahirapan sa buhay. Ang nasabing mga digmaan ay temporaryong 
nagpaantala ng kanilang kabuhayan partikular sa mga sakahan at iba pang 
lokal na industriya, e.g., asukal at alak, na nagresulta ng pagkawala ng 
kabuhayan at unti-unting paglaganap ng taggutom. Pinalala pa ng 
epidemya ng kolera ang miserableng kondisyonng mga mamamayan at 
dinagdagan pa ng mga likas na sakuna, tulad ng malakas na bagyo at serye 
ng pagsalakay ng libo-libong balang na sumira sa kanilang mga 
pananim.Marahil, ang lubos na pagkapagod ng mga Capisnon ay isang 
paliwanag kung bakit tuluyang tinanggap ng mapayapa ang soberenya ng 
Estados Unidos, at unti-unting humiwalay at binawi ang simpatiya nito sa 
nalalabing grupo ng ladrones na sumubok pang makipagtunggali sa 
panibagong kolonisador.
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