
DÉVA

Magyarok száma: 4409 fő (2011-es adat)



Területe 3.896 hektár; népessége 8.654 lélek.

1. Földrajzi fekvése. Hunyad vármegyében, a megye földrajzi központjában a Maros mellett

fekszik, vadregényes hegyek övezte völgyben. Magassága 200 m.

2. Története. Déva városának története a dévai vár történetével azonos. Maga a város igen kis

helyre, a vár körül emelt bástya és a vár közé szorult össze. Már a rómaiak korában fontos

stratégiai hely volt, mit tanusítanak az azon korból fennmaradt erődítmények (Koltz torony)

romjai.  Hadászati  fontosságát  a  legújabb  időkig  megtartotta.  A  dévai  vár  nagy  szerepet

játszott  a  török  hadjáratok  idején,  későbben  pedig  úgy  az  erdélyi  fejedelmek,  mint  a

Habsburgok nagy súlyt helyeztek birására. 1848-ban eddig ki nem derített módon a császári

seregek a várat felrobbantották és azóta az romokban hever.

A város mindenkor kincstári birtok volt. Fejlődésnek csakis a nyolcvanas évek körül

indult és azóta, különösen a vasútnak a hetvenes évek végén történt megnyitásával annyira

fellendült, hogy ma a megye kulturális és gazdasági központjává nőtte ki magát. Úgy ipara,

mint kereskedelme szép fejlődésben van. Jelenleg két gyár, egy konzervgyár és egy gazdasági

gépgyár van üzemben.

3.  Hatóságok  és  hivatalok.  Déva  Hunyad  vármegye  székhelye.  Fő-utcáját  a  díszes

vármegyeház  ékesíti.  Székhelye  azonkívül  a  pénzügyigazgatóságnak,  az  adóhivatalnak,

dohánybeváltó  felügyelőségnek.  Itt  van  a  sóhivatal,  tanfelügyelőség,  erdőhivatal,

erdőgondnokság,  államépítészeti  hivatal,  főszolgabiróság,  mértékhitelesítő  hivatal,

törvényszék és járásbíróság, valamint a kerületi munkásbiztosító pénztár. Katonai ügyekben a

szászvárosi 64. cs. és k. hadkiegészítő parancsnoksághoz, illetve a nagyszebeni 23. honvéd

kerületi parancsnoksághoz tartozik.

4.  A lakosság foglalkozása.  Java  része  hivatalnok,  kereskedő,  iparos  és  magánvállalatok

alkalmazottai.  A  földműves  elemet  tetemesen  megnövelte  a  kormány  által  végrehajtott

nagyobb mérvű csángótelepítés.

5. A város határa  részben a  termékeny Maros  völgyben terül  el,  részben pedig a várost

környékező  hegyeken,  melyeken  újabban  a  szőlőtermelés  különösebb  módon  felvirágzott.

Éghajlata igen kedvező, mely körülmény hegyektől védett fekvésének tudható be. Élővize a

Maros és a Cserna. Különösen gazdag környéke kitűnő hatású ásványvizekben, melyek közül

a boholtit és a kéméndit egész Délmagyarországon előnyösen ismerik.



6. Tervek a jövőre. Az utóbbi évek a várost nagy fejlődés és fellendülés útjára terelték. Közel

300.000 korona költséggel épült a szinháza, mely Erdélyben a kolozsvári szinház után az első

magyar szinház lesz, megfelelve a kor minden követelményének. A megvalósulás stádiumába

lépett továbbá a városi vízvezeték és csatornaművek létesítése, melyek építkezését a város

már képviselőtestületi közgyűlésében elhatározta.


