
Le saviez-vous?
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25 réponses:

2. Vous allez peut-être découvrir 
pas mal de faits incroyables dont 
vous ne soupçonniez même pas 

l’existence,dans les lignes qui 
suivent.
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3.În timpul celui de-al doilea război
mondial, Marea Moschee din Paris
i-a ajutat pe evrei să scape de naziști.

Ea le-a furnizat acte de identitate
false, care indicau că erau musulmani,
nu evrei.
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4.Francezii l-au obligat pe Hitler să ia
scările pentru a urca în vârful Turnului
Eiffel (în timpul celui de-al doilea război
mondial). Într-adevăr, ei tăiaseră 

intenționat cablurile liftului înainte ca
acesta să ajungă, astfel încât să nu mai
fie în stare de funcționare.



16/07/2021 5Henri

5.Orașul Paris are un singur indicator
Stop! Pentru curioși, este situat pe 

Quai Saint-Exupéry.
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6.Șampanile sunt produse DOAR în 
regiunea Champagne (aceasta este o
denumire de origine controlată). Dacă 

nu, sunt numite „spumante”.
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Există mai mulți oameni care vorbesc franceza în Africa decât în Franța. Țările african          

7.Există mai mulți oameni care vorbesc 
franceza în Africa decât în Franța. 
Țările africane de limbă franceză 
totalizau 392 milioane de oameni în 
2015 (numărul de locuitori potențiali 
este estimat la 847 milioane pentru 
2050, Ed.). Prin urmare, tendința nu 
este pe cale să se inverseze!
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8.Cartofii au fost ilegali în Franța între 
1748 și 1772. Introduși în țară în 1640, 
au fost preparați ca hrană pentru 
animale. Dar odată cu descoperirea unui 
mormânt comun de ciumă la Marsilia în 
1722, guvernul zilei a crezut că epidemia 
este cauzată de cartofi. De aceea, 
ulterior au fost interzise.
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9. Franța este prima țară din lume care a introdus plăcuțele de înmatriculare
pentru mașini.
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10.În Franța, este interzis să numim un 
porc Napoleon. Această măsură a fost 
în mod evident menită să nu 
murdărească imaginea Împăratului, 
porcul fiind un animal asociat cu 
deșeurile. Napoleon avea reputația de 
a fi deosebit de susceptibil ...
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11.La apogeu în 1939, „Imperiul 
Colonial Francez” ocupa până la 
1/10 din pământul pământului și 
număra 110 milioane de oameni.
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12. În Franța, concursurile de 
frumusețe pentru minori sunt 
interzise și se pedepsesc cu 2 ani de 
închisoare și cu o amendă de 30.000 
EUR.
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13. În Franța, puțin peste 96% din 
școlile secundare sunt echipate cu 
distribuitoare de prezervative. 
Țara fiind una dintre cele mai de 
succes în acest domeniu.
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14 .Cu peste 84,7 milioane de turiști în 
2013 (mai mare decât populația), 
Franța este cea mai vizitată țară din 
lume!
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15.În Franța, este posibil să se 
căsătorească cu o persoană decedată. 
Singura condiție este ca aceasta din 
urmă să fi început să ia măsurile 
necesare pentru a se căsători înainte 
de moartea ei. În acest caz, 
președintele Republicii însuși îl 
autorizează. Această procedură este 
adesea utilizată pentru soldații uciși în 
acțiune. 15.
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16. Ludovic al XIX-lea a fost rege al 
Franței doar 20 de minute. Într-adevăr, 
în timpul așa-numitelor revolte 
pariziene din cei trei ani glorioși (27, 28 
și 29 iulie 1830), tatăl său, regele Carol 
al X-lea al Franței, a capitulat la 2 
august 1830. Louis-Antoine d'Artois a 
devenit apoi Louis XIX ... dar renunță la 
drepturile sale și abdică la rândul său. 
Teoretic, așadar, domnia sa ar fi durat 
mai puțin de o oră. Cele mai precise 
documente și povești durează 
aproximativ douăzeci de minute!
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17.În Franța, există o medalie de 
familie. Acest titlu este acordat 
cetățenilor care au crescut mai mulți 
copii în situații particulare. De 
exemplu, preotul Père Mayotte, 
paroh din Randan (Puy-de-Dôme, 
N.D.L.R.), l-a primit pentru că a avut 
grijă de cei șase copii ai menajerei 
sale, o văduvă fără familie care a 
murit brusc.
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18. Franța este cea mai „deprimată”
țară din lume. Conform mai multor 
studii, 1 din 5 francezi a suferit deja de 
depresie. Țara împărtășește acest 
record trist cu Statele Unite.
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19. Franța este singura națiune din 
lume care folosește 12 fusuri orare 
diferite! Evident, această caracteristică 
este direct legată de departamentele 
și teritoriile franceze de peste mări, 
răspândite în 12 zone geografice 
diferite din întreaga lume.
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20. În Franța, în Loiret, există un orășel numit „La-Mort-aux-Juifs”. 
Moartea evreilor este vechiul nume al unui cătun situat pe drumul 
Louzouer,
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21. Regele Ioan I a fost proclamat 
rege, cu cinci luni înainte de 
nașterea sa. Prin urmare, o domnie 
timpurie, dar care, în realitate, nu a 
durat foarte mult de când a murit la 
vârsta de cinci zile (născut la 14 
noiembrie 1316 și murit la 19, Ed.). 
O poveste de 5, cu siguranță ...
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22. Între 1814 și 1830, steagul 
regatului Franței a fost complet 
alb. Această culoare, considerată 
culoarea regală și cea franceză 
prin excelență, a avut un rol 
simbolic din ce în ce mai 
important din Războiul de 100 
de ani (1337-1453). În cele din 
urmă, drapelul alb a fost adoptat 
neoficial ca simbol al regelui și al 
statului.
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23.La început, Parisul era un 
oraș roman numit Lutetia (sau 
Lutèce în forma sa franceză). În 
jurul anului 310 orașul și-a luat 
numele actual printr-o 
abreviere a cuvintelor latine 
„civitas Parisiorum” din numele 
poporului galic care locuia acolo 
din secolul al III-lea î.Hr. BC: 
Parisii.
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24. Construit între 1578 și 1607, 
Pont Neuf, care traversează Sena la 
vârful de vest al Ile de la Cité, este 
cel mai vechi pod din Paris. Ca și ce, 
nu trebuie să ne încredem în 
aparențe și chiar mai puține nume!
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25. În Franța, o lege 
datând din 1800 interzice 
femeilor să poarte 
pantaloni! La acea vreme, 
scopul acestei măsuri era 
de a limita accesul 
femeilor la anumite funcții 
sau ocupații, 
împiedicându-le să se 
îmbrace în imaginea 
bărbaților. Uitată de mulți 
ani lungi, această lege a 
fost atât de învechită încât 
a fost implicit abrogată în 
februarie 2012.
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26. În Franța, trebuie să mergeți la 
o comisie pentru a deschide un 
magazin. Într-adevăr, pe teritoriul 
francez, oricine dorește să creeze 
un magazin de peste 300 de metri 
pătrați trebuie să obțină mai întâi 
autorizația unei comisii 
guvernamentale la care ... 
participă și alți comercianți!
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27. Cu cei 551.000 de kilometri 
pătrați, Franța este, în ceea ce 
privește suprafața, cea mai mare țară 
din Uniunea Europeană (UE).



Merci Jean-claude
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