OSZUSTWO: Siedem oddziałów w
Milwaukee zgłosiło więcej
głosów
niż
ogółem
zarejestrowanych wyborców

Niesamowity cud dla Demokratów w Milwaukee (Wisc.), gdzie
siedem oddziałów zgłasza, że liczba głosów przekracza łączną
liczbę zarejestrowanych wyborców.
Okręgi 234, 269, 272, 273, 274, 277 i 312 w niewytłumaczalny
sposób miały frekwencję przekraczającą całkowitą liczbę
zarejestrowanych wyborców, podczas gdy dziesiątki innych
rejestrowały prawie 100-procentową frekwencję wyborczą, wysoce
nieprawdopodobne i wyraźnie oszukańcze zjawisko.
Analiza oficjalnych wyników przedstawionych przez Sekretarza
Stanu Wisconsin ujawnia, że większość oczywistych oszustw
miała miejsce w południowo-zachodniej części Milwaukee. Reszta
została rozproszona po całym mieście, co opóźniło zgłoszenie
wyników głosowania, aż większość Amerykanów już spała.
„Miasto Milwaukee odnotowało we wtorek rekordową frekwencję w
wysokości 84%; 243 144 z 288 833 zarejestrowanych wyborców
oddało głos”, podał Milwaukee City Wire News Service.
„Biden pokonał Trumpa w Milwaukee 195 034 do 48 110, przewaga
145 916. Zdobył 80 procent wszystkich głosów w mieście”.

W punkcie sprzedaży ujawniono ponadto, że spośród 327
wszystkich okręgów wyborczych w mieście 90 z nich odnotowało
frekwencję przekraczającą 90 procent. W kolejnym, 201
frekwencja przekroczyła 80 procent.
„W 2016 r.”, jak donosi prasa dla kontrastu, „frekwencja
wyborcza w mieście wyniosła 75 procent”.
Wyraźnie widać, że szykuje się poważna szykana, która wymaga
pilnej uwagi. Gdy dowiemy się więcej o sytuacji, poinformujemy
o tym.

Ostatniej
nocy
Trump
prowadził
w
Wisconsin; dzisiaj Biden w magiczny sposób ukradł
mu zwycięstwo
Ci, którzy obserwowali liczenie głosów, podczas gdy były one
zestawiane zeszłej nocy, prawdopodobnie zauważyli, że
Wisconsin wyraźnie zmierza ku zwycięstwu Trumpa. Ale wszystko
zmieniło się około 4 nad ranem, kiedy znikąd pojawił się skarb
Bidena.
Podczas gdy wykres do tego momentu wydawał się podążać za
organicznym wzorcem pokazującym stale rosnącą przewagę Trumpa
nad Bidenem w Wisconsin, zrzut kart do głosowania o 4 nad
ranem wywindowały wynik Bidena, co jest statystycznie
niemożliwe.
Chociaż media głównego nurtu szybko przeskoczyły cały wykres z
„weryfikacją faktów”, zanim zgłosiły go jako fałszywe,
oczywistą prawdą jest, że Demokraci kombinowali, podczas gdy
większość Amerykanów spała, przekazując stan Bidenowi.
Trump nadal ma szansę ujawnić to oszustwo i pociągnąć do
odpowiedzialności odpowiedzialnych za nie, ale musi działać
szybko.
„Demokraci ciężko pracują nad fałszowaniem fałszywych kart do
głosowania w Wisconsin i Michigan, ale członkowie zespołu

Trumpa już kwestionują oba te wysiłki” – pisze Mike Adams.
„Wisconsin przystąpi do ponownego przeliczenia i jest wysoce
prawdopodobne, że ponowne przeliczenie wyrzuci sfabrykowane,
fałszywe głosy, które magicznie pojawiły się zeszłej nocy
(około 200 000, wszyscy głosują na Bidena na 100%, oczywiste
oszustwo).”
Sytuacja, w której podopieczni Milwaukee oddają więcej głosów,
niż jest zarejestrowanych wyborców, to po prostu więcej
amunicji, której zespół Trumpa może użyć, aby pokazać, że
Demokraci próbują szybko wykraść wybory dla Bidena.
„Dlatego

należy

obowiązkowo

zachować

głosy

w

lokalach

wyborczych i zgłaszać wyniki w nocy wyborczej w każdym lokalu
wyborczym”, zauważył jeden z komentatorów w The Gateway
Pundit, w jaki sposób można zapobiec takim sytuacjom.
„Zapobiega to napływaniu tych ogromnych „zrzutów ” głosów do
miejsc zbiórki”.
Inny spekulował, że Trump nie ma zbyt wielu opcji, by z tym
walczyć, poza zażądaniem ponownego przeliczenia, tylko po to,
by potencjalnie usłyszeć, że jedne nie zostanie uznany – i co
wtedy?
„Już im to uszło na sucho ”, odezwał się inny, zauważając,
że plandemia była dla Demokratów doskonałą okazją
do przejęcia wyborów. „Covid scare był najlepszym prezentem
dla poczty w przypadku oszustw związanych z głosowaniem”.
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